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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 

    จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เปนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ป ขอมูล 
ตามพงศาวดารโยนก เลาสืบตอกันมาถึงการสรางเมืองหริภุญชัย โดยษีวาสุเทพเปนผูเกณฑพวกเม็งคบุตร หรือชน
เชื้อชาติมอญมาสรางเมืองนี้ข้ึน ในพ้ืนท่ีระหวางแมน้ำสองสาย คือ แมน้ำกวงและแมน้ำปง เม่ือสรางเสร็จไดสงทูต 
ไปเชิญราชธิดากษัตริยเมืองละโวพระนามวา “จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญชัย สืบราชวงศ
กษัตริยตอมาหลายพระองค จนกระท่ังถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งรายมหาราช  
ผูรวบรวมแวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา เมืองลำพูนถึงแมวาจะตกอยูภายใตการปกครองของ
อาณาจักรลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกผูท่ีเขามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐาน
ท่ัวไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ของอาณาจักรลานนา จนกระท่ังสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย 
มีผูครองนครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
เม่ือเจาผูครองนครองคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย “เมืองลำพูน” จึงเปลี่ยนเปนจังหวัด  
มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูปกครอง สืบมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

1.1 ท่ีตั้งของจังหวัด 
    ท่ีตั้ง 
    จังหวัดลำพูน ตั้ งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูห างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11  (สายเอเซีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายถนนพหลโยธิน  
เปนระยะทาง  724  กิโลเมตร  และตามทางรถไฟ  729  กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศาเหนือ  
และเสนแวงท่ี 99 องศาตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนเปนพื้นที่ที ่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงหรือพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
    ขนาด 
    จังหวัดลำพูน เปนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,505.882 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,816,176.25 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.85 ของพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

บริเวณ ท่ีกวางท่ีสุดประมาณ 43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต 136 กิโลเมตร  

 อาณาเขต 
    ทิศเหนือ   ติดตอกับ   อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 
    ทิศใต    ติดตอกับ   อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 
    ทิศตะวันออก ติดตอกับ   อ.หางฉัตร อ.สบปราบ และอ.เสริมงาม จ.ลำปาง 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับ   อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง และอ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
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ตารางแสดงขนาดพ้ืนท่ีจำแนกตามรายอำเภอของจังหวัดลำพูน 

รายช่ืออำเภอ ขนาด  ตร.กม. รอยละ ระยะทางหางจากจังหวัด 
1. อำเภอเมืองลำพูน 479.825 10.78 - 
2. อำเภอปาซาง 299.950 6.52 11 
3. อำเภอบานโฮง 596.901 13.31 36 
4. อำเภอแมทา 762.630 16.68 25 
5.  อำเภอลี้ 1,701.990 37.96 105 
6. อำเภอทุงหัวชาง 486.129 10.79 105 
7. อำเภอบานธิ 129.024 2.72 26 
8. อำเภอเวียงหนองลอง 49.433 1.24 45 

รวมท้ังส้ิน 4,505.882 100  
 

ตารางแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน 

จังหวัด 
พ้ืนที่ จำนวนประชากร 

(คน) 
ความหนาแนนของประชากร 

(ตร.กม./คน) ตารางกิโลเมตร ไร 

ลำพูน 4,505.822 2,816,176.25 402,011 89.22 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    จังหวัดลำพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา และพ้ืนท่ีภูเขา ท่ีราบอยูทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด สวนหนึ่งของท่ีราบแจงเชียงใหม - ลำพูน หรือท่ีราบลุมแมน้ำปง แมน้ำกวง 
เปนท่ีตั้งของอำเภอเมืองลำพูน อำเภอปาซาง ตัวเมืองลำพูน มีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง และตอนเหนือของอำเภอบานโฮง มีความสูงเฉลี่ย 200 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
พ้ืนท่ีคอยลาดสูงข้ึนในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตอำเภอแมทา ตอนใต 
ของอำเภอบานโฮง อำเภอทุงหัวชาง และอำเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ 
ความสูงระหวาง 400 - 800 เมตรข้ึนไป ระดับความสูงจะลดลงเม่ือเขาเขตท่ีราบในอำเภอลี้ ท่ีระดับความสูง
ประมาณ 400 - 800 เมตร แลวคอยๆ ยกตัวสูงข้ึนมาทางทิศใต ซ่ึงเปนเขตชายแดนติดตอกับจังหวัดลำปาง
และจังหวัดตาก ท่ีระดับความสูง 600 - 1,000 เมตร 

    กรมพัฒนาท่ีดิน ไดแบงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลำพูนออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
    1) พ้ืนท่ีราบเรียบและคอนขางราบเรียบ (FLAT TO NEARLY FLATLAND)  
    พ้ืนท่ีประมาณรอยละ 12 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดเอียงสวนใหญอยูระหวางรอยละ 0 - 2 เปนบริเวณกวางทางตอนเหนือของจังหวัดลำพูน
ทางฝงซายของแมน้ำปงและบริเวณสองฟากฝงแมน้ำกวง ตั้งแตทางตอนใตของบานสบทา ตำบลปากบอง 
อำเภอปาซาง บางแหงพบท่ีราบแคบ ๆ ระหวางเขาซ่ึงเกิดตามสองฟากของลำน้ำสายตาง ๆ เชน แมน้ำลี้ 
และแมน้ำแมทา เปนตน แตมีพ้ืนท่ีไมมากนัก โดยปกติแลวน้ำจากแมน้ำไมคอยทวมถึง สวนบริเวณท่ีราบเรียบ
อยูต่ำสุดใกลกับลำน้ำในปจจุบัน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณใกลกับแมน้ำปง และชวงระหวางแมน้ำปงกับแมน้ำกวง 
ในฤดูน้ำหลากจะถูกน้ำปาทวมเปนประจำทุกป สวนตามริมฝงแมน้ำปงนั้น ขณะท่ีน้ำปาทวม ตะกอนขนาดใหญ
ก็จะตกจมอยูริมฝงน้ำ ทำใหมีลักษณะเปนคันดินธรรมชาติแคบ ๆ ขนานไปกับลำน้ำ มีพ้ืนท่ีสูงกวาท่ีราบต่ำหาง
ฝงออกไปเล็กนอย ซ่ึงใชเปนท่ีตั้งบานเรือนของราษฎรท่ีอาศัยอยูตามริมฝงแมน้ำปง 

    2) พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชัน (UNDULATING AND ROLLING TERRACE) 
    มีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 24 ของพ้ืนท่ี ท้ังหมด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  
350 - 600 เมตร มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลอนคลื่นสูง ๆ ต่ำ ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศ 
ทำใหทางน้ำไหลกัดเซาะลึกลงไปในแนวดิ่ง ท้ิงบริเวณท่ีเปนดินตะกอนบริเวณเหลานี้ ในปจจุบันจะมีลำหวย 
และทางน้ำไหลผานกัดเซาะอยูโดยท่ัวไป 

    3) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน (HILLS AND MOUNTAINS) 
    เปนลักษณะภูมิประเทศ ซ่ึงประกอบเปนพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดลำพูน มีพ้ืนท่ีประมาณ 
รอยละ 64 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอนตอเนื่องกันไป ตั้งแตบริเวณ
ทิศตะวันออก ซ่ึงติดตอกับเขตจังหวัดลำปาง เปนแนวลงมาจนถึงทางทิศใตของอำเภอลี้ ติดตอกับจังหวัดตาก  
แลวเลาะลำน้ำแมปงข้ึนไปทางทิศเหนือติดตอกับเขตจังหวัดเชียงใหม สวนทางทิศตะวันตก พ้ืนท่ีมีความลาดเอียง
มากกวารอยละ 16 ข้ึนไป  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 - 1,000 เมตร ในบริเวณเนินเขาและภูเขาสูง
สลับซับซอนของจังหวัดลำพูนนี้ จะมีลำหวยและทางน้ำเล็ก ๆ อยูมากมาย แตสวนใหญมีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          ตามตำแหนงท่ีตั้งอยูในเขตรอนท่ีคอนไปทาง เขตอากาศอบอุน ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็น
คอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลจากทะเล จึงมีฤดูแลงท่ียาวนานและอากาศจะรอน 
ถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3 ชวงฤดู คือชวงเดือนมีนาคม 
กับเมษายน มีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก เปนฤดูฝน และชวงเดือน
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พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ มีอากาศหนาวเย็น เปนฤดูหนาว ซ่ึงฤดูหนาวและฤดูรอนนั้นเปนชวงฤดูแลง 
ท่ีมีระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไมรอนเทากับในฤดูรอน 
และไมหนาวเย็นเทาฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดูดังกลาว 

ตารางแสดงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนเฉล่ียรายเดือนของจังหวัดลำพูนเฉล่ีย ป 2563 
เดือน อุณหภมิูตำ่สุด (°C) อุณหภูมิสูงสุด (°C) ปริมาณฝน (มม.) จำนวนวันฝนตก

(วัน) 
มกราคม 9.0 35.6 - - 

กุมภาพันธ 14.5 36.5 - - 
มีนาคม 18.0 41.6 2.0 1 
เมษายน 20.3 42.6 85.8 5 

พฤษภาคม 22.0 40.9 98.7 6 
มิถุนายน 24.4 38.8 159.0 14 
กรกฎาคม 23.3 37.7 131.3 15 
สิงหาคม 23.2 36.0 338.3 22 
กนัยายน 23.5 36.0 135.1 13 
ตุลาคม 21.3 34.4 100.2 14 

พฤศจิกายน 17.5 34.4 11.4 1 
ธันวาคม 11.2 34.6 - - 

ที่มา : กรมอุตุนยิมวิทยา กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
    ลักษณะดินในจังหวัดลำพูนเปนดินภูเขา เนื่องจากภูมิประเทศเปนภูเขา ภายในหุบเขามีท่ีราบ
เล็ก ๆ ประกอบดวยท่ีราบลุมแมน้ำ และท่ีราบข้ันบันไดระดับตาง ๆ ท่ีราบเหลานี้เกิดจากการทับถมของตะกอน 
ท่ีแมน้ำพามา ในท่ีราบลุมมักเปนดินเหนียว สวนท่ีราบข้ันบันไดมักเปนดินรวนหรือดินทราย ดินในจังหวัดลำพูน 
แบงไดเปน 4 กลุม คือ 
    1) กลุมดินนา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10% ของจังหวัด ในเขต อ.เมืองลำพูน และบริเวณท่ีติดกับ 
ลำน้ำปง 
    2) กลุมดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนท่ี 25% ของจังหวัด บริเวณ อ.เมืองลำพูน อ.ปาซาง และตอนกลาง
ของจังหวัด บางสวนของ อ.บานโฮง และ อ.ลี ้
    3) กลุมดินไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 30% ของจังหวัด บริเวณ อ.ลี้ และบางสวนใน อ.บานโฮง  
อ.ทุงหัวชาง อ.เมืองลำพูน และ อ.แมทา 
    4) กลุมดินภูเขา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 35% ของจังหวัด ในทุกอำเภอ ยกเวน อ.เวียงหนองลอง 
ลกัษณะดินโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางดี 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
    จังหวัดลำพูน แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อำเภอ 51 ตำบล 594 หมูบาน  
และ 17 ชุมชน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 58 แหง ประกอบดวย 1 องคการบริหารสวนจังหวัด, 
1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตำบล และ 17 องคการบรหิารสวนตำบล 

ตารางแสดงจำนวนเขตการปกครองพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน ชุมชน อบจ. เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. หางจากจังหวัด  

(กม.) 
ลำพูน เมืองลำพูน 15 159 17 1 1 14 1 - 

ปาซาง 9 90 - - - 4 4 11 
บานโฮง 5 62 - - - 2 4 36 
แมทา 6 88 - - - 7 1 25 

ลี ้ 8 99 - - - 7 3 105 
ทุงหัวชาง 3 35 - - - 1 3 105 

บานธ ิ 2 36 - - - 1 1 26 
เวียงหนอง

ลอง 
3 25 - - - 3 - 45 

รวม 51 594 17 1 1 39 17 - 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

2.2 การเลือกตั้ง 
    ในการเลื อกตั้ งครั้ งท่ี ผ านมา จั งหวัดลำพูน  ได แบ งเขตการเลื อกตั้ งเป น  2  เขต  โดยมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวน 2 คน และสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน 
    สำหรับการแบงเขตเลือกตั้งของผูบริหารทองถ่ิน ใชเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเขต
เลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน แบงเปน 
    1 )  ส มาช ิก ส ภ าอ งค ก า รบ ร ิห า รส ว น ต ำบ ล  ใช เข ต ห มู บ า น เป น เข ต เล ือ ก ตั ้ง
ประกอบดวย สมาชิกที ่มาจากการเลือกตั ้ง หมูบ านละ1 คน หาก อบต. ใดมีเขตเลือกตั ้ง ไมถ ึง 6 เขต
เลือกตั้ง ใหสภา อบต.นั้น ประกอบดวย สมาชิกจำนวน 6 คน 
    2) สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  แบงออกเปน  2  เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไดเขต
เลือกตั้งละ 6 คน 
   3) สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  แบงออกเปน  3  เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไดเขต
เลือกตั้งละ 6 คน 
    4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แบงออกเปน 24 เขตเลือกตั้ง ดังนี ้
    - อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 1 ตำบลในเมือง / ตำบลเวียงยอง (หมูท่ี 1, 2 และ3) 
       ตำบลตนธง (หมูท่ี 10) 
    - อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 2 ตำบลมะเขือแจ / ตำบลบานกลาง (หมูท่ี 1 และ 12)
  - อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 3 ตำบลอุโมงค / ตำบลหนองชางคืน  
    - อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 4 ตำบลเหมืองงา 
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- อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 5 ตำบลเวียงยอง (หมูท่ี 4, 5, 6, 7, และ 8) /  
ตำบลตนธง (หมู ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 9) / 
ตำบลบานแปน (หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 7 และ 9) 

- อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 6 ตำบลปาสัก/ ตำบลศรีบัวบาน (หมูท่ี 7, 8, 9, 10 

และ 12) 
- อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 7 ตำบลบานกลาง (หมูท่ี  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 และ 11 ) / ตำบลศรีบัวบาน (หมูท่ี 1, 2, 3, 
4, 5, 6 และ 11 

- อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 8 ตำบลเหมืองจี้  / ตำบลหนองหนาม  / ตำบล 
บานแปน (หมูท่ี 5, 6 และ 8) 

- อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 9 ตำบลตนธง (หมูท่ี 6, 7 และ 11) / ตำบลประตูปา 

/ ตำบลริมปง  
- อำเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งท่ี 1 ตำบลบานโฮง (หมูท่ี  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 16, 17 และ 18 ) / ตำบลเหลายาว (หมูท่ี 

1, 2, 6, 8, 10, 11 และ 12) 
- อำเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งท่ี 2 ตำบลปาพลู / ตำบลบานโฮง (หมูท่ี  1, 3, 12, 

13, 14 และ 15)  
- อำเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งท่ี 3 ตำบลหนองปลาสะวาย / ตำบลศรีเตี้ย / ตำบล

เหลายาว (หมูท่ี 3, 4, 5, 7, 9 และ 13) 
    - อำเภอปาซาง เขตเลือกตั้งท่ี 1  ตำบลมวงนอย / ตำบลปาซาง / ตำบลปากบอง / 
         ตำบลบานเรือน / ตำบลแมแรง (หมูท่ี 7 และ 11) 

- อำเภอปาซาง เขตเลือกตั้งท่ี 2 ตำบลท าตุม  / ตำบลมะกอก  / ตำบลแมแรง  
(หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 และ 10) 

    - อำเภอปาซาง เขตเลือกตั้งท่ี 3  ตำบลน้ำดิบ / ตำบลนครเจดีย 
- อำเภอแมทา เขตเลือกตั้งท่ี 1  ตำบลทาสบ เส า  / ตำบลทาปลาดุก  / ตำบล 

ทาทุงหลวง (หมูท่ี 3, 4 และ 5) 
- อำเภอแมทา เขตเลือกตั้งท่ี 2  ตำบลทากาศ / ตำบลทาขุมเงิน / ตำบลทาแมลอบ 

/ตำบลทาทุงหลวง (หมูท่ี 1, 2 และ 6) 
- อำเภอลี้ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ตำบลกอ / ตำบลแมลาน / ตำบลปาไผ / ตำบล

แมตืน (หมูท่ี 2) / ตำบลนาทราย (หมู ท่ี 3, 15 

และ 17) 
    - อำเภอลี ้เขตเลือกตั้งท่ี 2   ตำบลลี้/ตำบลดงดำ 

- อำเภอลี ้เขตเลือกตั้งท่ี 3 ตำบลศรีวิชัย/ตำบลแมตืน (หมูท่ี 1, 3, 4, 5, 6,  
7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17 

- อำเภอลี ้เขตเลือกตั้งท่ี 4 ตำบลนาทราย (หมูท่ี 1, 2, 4, 5, 6,  7,  8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 และ 23) 

    - อำเภอเวียงหนองลอง   ตำบลหนองลอง / ตำบลหนองยวง / ตำบลวังผาง 
    - อำเภอทุงหัวชาง   ตำบลทุงหัวชาง/ตำบลบานปวง/ตำบลตะเคียนปม 
    - อำเภอบานธิ    ตำบลบานธิ/ตำบลหวยยาบ 
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3. ประชากร 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ป 2563 จังหวัดลำพูน มีประชากร จำนวน 402,011 คน แยกรายละเอียดดังนี้ 

- เพศชาย จำนวน 193,381 คน 
- เพศหญิง จำนวน 208,630 คน 
- ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยอยูท่ี 89.22 คนตอตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงขอมูลประชากรและจำนวนบานแยกรายอำเภอ ป 2563 

อำเภอ 
ทะเบียนราษฎร ป 2563 

ชาย หญิง รวม จำนวนบาน 
1. เมืองลำพูน 68,657 77,834 146,491 77,236 
2. ปาซาง 18,798 19,541 38,339 16,843 
3. บานโฮง 18,914 20,343 39,257 16,029 
4. แมทา 34,776 34,679 69,455 25,215 
5. ลี ้ 10,105 10,057 20,162 7,645 
6. ทุงหวัชาง 25,637 28,115 53,752 24,168 
7. บานธ ิ 8,388 9,173 17,561 7,644 
8. เวียงหนองลอง 8,106 8,888 16,994 7,543 

รวม 193,381 208,630 402,011 182,323 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ขอมูลป 2563 

3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 
ตารางแสดงสถิติประชากรรายอายุแยกตามชวงอายุ (ป) แยกตามเพศของจังหวัดลำพูน 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1 ป 1,415 1,410 2,825 1 ป 1,475 1,477 2,952 

2 ป 1,654 1,627 3,281 3 ป 1,776 1,642 3,418 
4 ป 1,843 1,705 3,548 5 ป 1,809 1,815 3,624 
6 ป 1,931 1,831 3,762 7 ป 1,929 1,872 3,801 
8 ป 1,986 1,917 3,903 9 ป 1,841 1,817 3,658 
10 ป 1,841 1,739 3,580 11 ป 1,888 1,693 3,581 
12 ป 1,850 1,780 3,630 13 ป 1,923 1,739 3,662 
14 ป 2,034 1,888 3,922 15 ป 1,996 1,881 3,877 
16 ป 2,024 1,865 3,889 17 ป 2,026 1,895 3,921 
18 ป 1,990 1,958 3,948 19 ป 1,858 1,832 3,690 
20 ป 1,929 1,918 3,847 21 ป 1,755 1,888 3,643 
22 ป 2,014 2,182 4,196 23 ป 2,549 2,548 5,097 
24 ป 2,753 2,623 5,376 25 ป 2,687 2,640 5,327 
26 ป 2,677 2,660 5,337 27 ป 2,715 2,792 5,507 
28 ป 2,964 2,865 5,829 29 ป 3,065 3,068 6,133 
30 ป 2,906 2,823 5,729 31 ป 2,840 2,746 5,586 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
32 ป 2,811 2,721 5,532 33 ป 2,746 2,699 5,445 
34 ป 2,904 2,917 5,821 35 ป 3,041 3,001 6,042 
36 ป 3,002 3,015 6,017 37 ป 3,082 3,109 6,191 
38 ป 3,015 3,133 6,148 39 ป 2,847 2,921 5,768 
40 ป 3,037 3,040 6,077 41 ป 2,830 2,881 5,711 
42 ป 2,845 3,011 5,856 43 ป 2,839 2,924 5,763 
44 ป 2,634 2,831 5,465 45 ป 2,490 2,714 5,204 
46 ป 2,621 2,666 5,287 47 ป 2,535 2,930 5,465 
48 ป 2,812 3,095 5,907 49 ป 2,652 2,946 5,598 
50 ป 2,620 3,075 5,695 51 ป 2,707 3,109 5,816 
52 ป 2,918 3,308 6,226 53 ป 3,000 3,517 6,517 
54 ป 2,996 3,771 6,767 55 ป 3,297 3,961 7,258 
56 ป 3,387 4,030 7,417 57 ป 3,344 3,951 7,295 
58 ป 3,530 4,140 7,670 59 ป 3,199 3,673 6,872 
60 ป 3,148 3,937 7,085 61 ป 3,321 3,954 7,275 
62 ป 3,118 3,683 6,801 63 ป 3,047 3,678 6,725 
64 ป 2,929 3,478 6,407 65 ป 2,711 3,302 6,013 
66 ป 2,621 2,995 5,616 67 ป 2,298 2,865 5,163 
68 ป 2,133 2,584 4,717 69 ป 1,882 2,213 4,095 
70 ป 1,757 2,178 3,935 71 ป 1,724 2,148 3,872 
72 ป 1,475 1,794 3,269 73 ป 1,233 1,420 2,653 
74 ป 975 1,219 2,194 75 ป 931 1,042 1,973 
76 ป 871 1,048 1,919 77 ป 796 995 1,791 
78 ป 837 1,014 1,851 79 ป 784 882 1,666 
80 ป 587 724 1,311 81 ป 598 726 1,324 
82 ป 597 708 1,305 83 ป 522 707 1,229 
84 ป 474 596 1,070 85 ป 428 599 1,027 
86 ป 369 521 890 87 ป 323 458 781 
88 ป 259 437 696 89 ป 201 354 555 
90 ป 179 255 434 91 ป 137 225 362 
92 ป 112 175 287 93 ป 91 139 230 
94 ป 69 102 171 95 ป 43 73 116 
96 ป 24 39 63 97 ป 22 35 57 
98 ป 20 24 44 99 ป 13 20 33 

100 ป 6 16 22 
มากกวา 
100 ป 32 43 75 

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียนกรมการปกครอง ขอมูลป 2563 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิปรามิดแสดงจำนวนประชากรจังหวัดลำพูนแยกตามชวงอายุ เปนปรามิด 

แบบหดตัว ตรงกลางพองออกและยอดคอยๆแคบเขาคลายรูปดอกบัว แสดงถึงรูปแบบอัตราการเกิดและอัตรา
การตายท่ีต่ำลง สัดสวนประชากรเพศชายกับเพศหญิงในแตละชวงอายุใกลเคียงกัน ประชากรสวนใหญอยูใน 
วัยทำงานเปนผูมีอายุระหวาง 55 – 59 ป คิดเปนรอยละ 9.08 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 60 – 64 ป  
คิดเปนรอยละ 8.53 และอันดับสามคือมีอายุระหวาง 50 – 54 ป คิดเปนรอยละ 7.72 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศกึษา 
 4.1.1 การศึกษาในระบบ 
1) จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน มีจำนวนโรงเรียนท้ังสิ้น 370 แหง จำแนกตามประเภท

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษาและจำนวนนักเรียน/นักศึกษา บุคลากร ในจังหวัดลำพูน 

จำแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
สถานศึกษา/

สังกัด 
(แหง) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

(คน) 

หองเรียน/
ศูนยการ

เรียน 

ครู/ 
อาจารย 
(คน) 

พัก 
นอน 
(แหง) 

โฮม 
สคูล 
(แหง) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

185 34,623 2,029 2,423 11 5 

1.1 สพป. ลำพูน เขต 1  89 10,948  842  760  2 5 
1.2 สพป. ลำพูน เขต 2  79 10,422  766  830  - - 
1.3 สพม. เขต 35  15 12,276  386  716  8 - 

- สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
1.4 ศูนยการศึกษาพิเศษประจำ  1  170  9  53 - - 
1.5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  1  807  26  64  1 - 

2. อาชีวศึกษา (สอศ.)  8  6,780  342  347  7 0 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 1 3,007 118 142 - - 
2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 1 570 39 34 1 - 
2.3 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 1 595 51 39 1 - 
2.4 วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง 1 524 31 23 1 - 
2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู

ภาคเหนือ ลำพูน 
1 908 57 58 1 - 

2.6 วิทยาลัยเทคโนโลยชีรินรัตนลำพูน 1 485 19 20 1 - 
2.7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญา

หริภุญชัย 
1 560 15 17 1 - 

2.8 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการ อบจ.ลำพูน 

1 131 12 14 1 - 

3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 33 14,505 461 973 2 0 
3.1 กศน. 8 3,511 69 105 - - 
3.2 เอกชนในระบบ 25 10,994 392 868 2 - 

4. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

1 561 20 30 0 0 

4.1 วิทยาลัยสงฆลำพูน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1 561 20 30 - - 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

สังกัด 
สถานศึกษา/

สังกัด 
(แหง) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

(คน) 

หองเรียน/
ศูนยการ

เรียน 

ครู/ 
อาจารย 
(คน) 

พัก 
นอน 
(แหง) 

โฮม 
สคูล 
(แหง) 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(พศ.)

10 892 60 98 0 0 

5.1 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลำพูน 

10 892 60 98 - - 

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 122 8,950 587 874 0 0 
    6.1 โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

19 5,315 268 342 - - 

    6.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 103 3,635 319 532 - - 
รวมท้ังส้ิน 359 66,311 3,499 4,745 20 5 

หมายเหตุ : *โรงเรียน สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 103 โรงเรียน เรียนรวมจำนวน 14 โรงเรียน คงเหลือ 89 โรงเรียน 
**โรงเรียน สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 84 โรงเรียน เรียนรวมจำนวน 5 โรงเรียน คงเหลือ 79 โรงเรียน 

ท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 

องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน มีสถานศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ จำนวน 4 แหง ดังนี้ 
(1) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู หมูท่ี 16 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ 

จังหวัดลำพูน มีพ้ืนท่ี จำนวน 56 ไร 17 ตารางวา มีบุคลากรจำนวน 37 คน มีนักเรียนจำนวน 206 คน 
- ปจจุบันเปดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(2) โรงเรียนบานปาปวย เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูหมูท่ี 3 ตำบลบานโฮง อำเภอ
บานโฮง จังหวัดลำพูน มีพ้ืนท่ี จำนวน 13 ไร มีบุคลากรจำนวน 20 คน มีนกัเรียนจำนวน 179 คน 

- ปจจุบันเปดทำการสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปท่ี 6
(3) โรงเรียนบานปาแป เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูหมูท่ี 7 ตำบลปาพลู อำเภอ

บานโฮง จังหวัดลำพูน มีพ้ืนท่ี จำนวน 7 ไร มีบุคลากรจำนวน 4 คน มีนักเรียนจำนวน 19 คน 
- ปจจบุันเปดทำการสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปท่ี 6

(4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ มีบุคลากรจำนวน 20 คน มีนักเรียนจำนวน 129 คน
เปดสอนจำนวน 4 สาขา คือ 

1. สาขาวิชาชางยนต 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
4. สาขาวิชาการบัญชี 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

  2) ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)  
ป พ.ศ. 25๖1 – 256๓   
 

จังหวัด ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

ระดับประเทศ 35.02 32.34 33.79 

จังหวัดลำพูน 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

36.02 32.81 35.29 

- สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

36.02 27.37 27.80 

- สำนักงานการศึกษาพิเศษ 28.91 26.79 28.84 
- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

29.59 27.88 29.45 

-สำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาต ิ

29.77 24.70 25.18 

ท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ขอมลู ณ  วันท่ี 31 พ.ค. 64 
  

 จังหวัดลำพูนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวาง 
ป พ.ศ. 2561 – 2563 โดยแยกตามสังกัด ปรากฏวา ป 2561 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีผลคะแนนเฉลี่ยมากกวาระดับประเทศ ป 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีผลคะแนนเฉลี่ยมากกวาระดับประเทศ และป 2563 สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีผลคะแนนเฉลี่ยมากกวาระดับประเทศ 

     4.1.2 ภาคการศึกษานอกระบบ 
    (1) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจงัหวัดลำพูน (กศน.) 
มีสรุปดังนี้ 
    -  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  8  แหง 
  -  หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลำพูน   1  แหง 
  -  หองสมุดประชาชนประจำอำเภอ     7  แหง 
  -  ศูนยการเรียนชุมชนประจำตำบล            51  แหง 
  -  ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง                   15  แหง 
  -  บานหนังสือชุมชน              112 แหง 
  -  จำนวนนกัเรียน          3,556 คน 

ท่ีมา : สำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (2563) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

(2) แหลงความรูอ่ืน ๆ จังหวัดลำพูนมีแหลงขอมูลและความรูดานวัฒนธรรม ดังนี้ 
    - หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี      1  แหง 
    - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย      1  แหง 
    - พิพิธภัณฑวัด         1  แหง 
    - พิพิธภัณฑเอกชน        2  แหง 
    - ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด        1  แหง 
    - ศูนยวัฒนธรรมอำเภอ        8  แหง 
    - ศูนยวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา      18  แหง 
    - สภาวัฒนธรรมจังหวัด        1  แหง 
    - สภาวัฒนธรรมอำเภอ        8  แหง 
    - สภาวัฒนธรรมตำบล      51  แหง 
    - โบราณสถาน       17  แหง 
    - ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    43  แหง 
    - ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน     1  แหง 
    - ชางฝมือพ้ืนบาน        10  สาขา  

ท่ีมา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (ขอมูล ป 2563) 

4.2 สาธารณสุข 
    4.2.1 อัตรากำลัง 
    ในป 2563 จังหวัดลำพูนมีหนวยบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน
ทั้งสิ ้น 246 แหง ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 7 แหง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล 72 แหง สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก 131 แหง ศูนยบริการเทศบาล 1 แหง คลินิก 
ทันตกรรม 32 แหง และโรงพยาบาลสังกัดเอกชน 2 แหง 

ตารางแสดงอัตราสวนบุคลากรทางการแพทย ปงบประมาณ 2563 
 

ท่ี บุคลากรท่ีสำคัญ จำนวน อัตราสวน 1 บุคลากรตอประชากร 
1 แพทย 136 1:2,978 
2 ทันตแพทย 45 1:9,002 
3 เภสัชกร 81 1:5,001 
4 พยาบาลวิชาชีพ 860 1:471 

ท่ีมา : รายงานประจำป 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

    4.2.2 สถานการณแนวโนมโรคและสาเหตุการตายปงบประมาณ 2563 
ปงบประมาณ 2563 ชายเสียชีวิต 2,494 ราย หญิงเสียชีวิต 1,912 ราย รวมผูเสียชีวิต

ท้ังหมด 4,406 ราย มะเร็งยังคงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 

ตารางแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกแยกชาย-หญิง จังหวัดลำพูน ปงบประมาณ 2563 

อันดับ
ท่ี 

รหัสโรค กลุมโรค ผลรวม ชาย หญิง อัตราตอแสน
ประชากร 

1 C00-C97 เนื้องอกราย 579 322 257 142.94 

2 J12-J18,J60-66 ปอดบวม/ปอดอักเสบ 300 176 124 74.06 
3 I60-I69 โรคหลอดเลือดสมองแตก ตัน (stroke) 212  138 74 52.34 
4 I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด/กลามเนื้อหวัใจตาย 203 120 83 50.11 
5 A40-A41 โลหิตเปนพิษ (sepsis) 185 103 82 45.67 
6 N17-N19 ไตวาย 174 91 83 42.96 
7 V01-V99 อุบัติเหตุขนสง 138 106 32 34.07 
8 J40-J44 ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง COPD 93 65 28 22.96 
9 K70-K77 โรคตับจากสารพิษแอลกอฮอล 93 76 17 22.96 

10 I10-I15 ความดันโลหิตสูง 92 35 57 22.71 

ท่ีมา : รายงานประจำป 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 

แผนภูมิแสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก แยก ชาย-หญิงจังหวัดลำพูน ปงบประมาณ 2563 

ท่ีมา : รายงานประจำป 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

4.2.3 ขอมูลอัตราการฆาตัวตาย 
    จังหวัดลำพูน เปนจังหวัดท่ีมีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ (SUICIDE) หรือทำรายตนเอง สูงเปน
อันดับตน ๆ ของประเทศไทย จากขอมูลรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวา ตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 - 2563 อัตราการฆาตัวตายสำเร็จอยูระหวาง 12.61 – 21.70 ตอแสนประชากร (ซ่ึงสูง
กวาเกณฑท่ีกำหนดไมเกิน 8.0 ตอแสนประชากร) เฉลี่ย 4 - 5 ราย ตอเดือน/ เฉลี่ย 1 คน ตอสัปดาห  เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง สัดสวน 4 : 1 สวนใหญ เปนวัยทำงาน (อายุระหวาง 21-60 ป) ท้ังนี้ ท่ีผานมาสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ไดกำหนดเปนนโยบายเรงรัดดำเนินงานในพ้ืนท่ีทุกอำเภอท่ีมีปญหาการฆาตัวตาย  
และจัดกิจกรรมท้ังเชิงรุกและเชิงรับกันอยางจริงจัง แตท้ังนีพ้บวา ปญหาการฆาตัวตายก็ยังไมมีแนวโนมลดลง  

4.3 อาชญากรรม 
สถิติคดีอาญาของจังหวัดลำพูน จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2561 – 2563 

 
  2561 2562 2563 

ประเภทความผิด รับ
แจง 

จับกุม ผูตองหา รับ
แจง 

จับกุม ผูตองหา รับ
แจง 

จับกุม ผูตองหา 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
รางกาย และเพศ 

84 94 94 64 62 67 65 64 78 

ฆาผูอ่ืน 8 7 7 7 7 8 6 5 7 

ทำรายผูอ่ืนถึงแกความตาย 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

พยายามฆา 9 10 10 2 2 2 6 6 8 

ทำรายรางกาย 46 56 56 43 41 45 30 30 34 

ขมขืนกระทำชำเรา 8 8 8 7 7 7 4 4 4 

อ่ืน ๆ 12 12 12 4 4 4 17 17 23 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 399 332 332 354 284 315 353 290 380 

ปลนทรัพย 0 0 0 0 0 0 2 2 10 

ชิงทรัพย 1 1 1 4 4 4 1 1 1 

วิ่งราวทรัพย 0 0 0 3 2 2 7 7 8 

ลักทรัพย 170 169 169 118 101 114 97 85 112 

กรรโชกทรัพย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ฉอโกง 63 34 34 73 44 53 76 48 60 

ยักยอกทรัพย 104 77 77 102 85 87 118 100 115 

ทำใหเสียทรัพย 12 10 10 11 9 9 12 12 26 

รับของโจร 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

ลักพาเรียกคาไถ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

วางเพลิง 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

อ่ืน ๆ 47 39 39 32 29 34 32 30 42 

การโจรกรรมรถยนต 0 0 0 1 1 1 2 2 3 

การโจรกรรมรถจักรยานยนต 21 14 14 8 7 8 5 2 2 

ท่ีมา : สำนักงานสถิติแหงชาติ (ขอมูล ป 2563) 
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4.4 ยาเสพติด 
สถานการณปญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน ถือวาอยูในข้ันไมรุนแรง เนื่องจากจังหวัดลำพูน

ไมใชเปนแหลงผลิต เพียงแตเปนเสนทางลำเลียงผานไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ผูคาสวนใหญเปนผูคารายยอย พ้ืนท่ีจับกุมคดี 
ยาเสพติดมีการจับกุมทุกอำเภอ 8 อำเภอ จับกุมมากท่ีสุดไดแก อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแมทา อำเภอปาซาง อำเภอ
บานโฮง และอำเภอลี้ ยาเสพติดท่ีแพรระบาดในพ้ืนท่ี สวนใหญเปนยาบา รองลงมาเปน กัญชา และไอซ ตามลำดับ  

สรุปสถานการณปญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน ประจำปงบประมาณ 2562 
การจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูนแยกตามขอหาจับกุม ประจำปงบประมาณ 2562 

จำนวน 2,872 คน 
 

 
 
ขอหาผลิต   จำนวน  12 ราย (กัญชา 11 ราย , กระทอม 1 ราย) 
ขอหาจำหนาย   จำนวน 546 ราย 
ขอหาครอบครอง จำนวน 612 ราย 
ขอหาเสพ  จำนวน 1,702 ราย 
รวมท้ังส้ิน  จำนวน 2,872 ราย 
 

สถานการณการดำเนินงานดานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด 
  การบำบัดรักษาผูเสพยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูนท้ังในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด 

และระบบตองโทษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผูเขารับการบำบัดรักษา จำนวนท้ังสิ้น 1,667 คน ผูเสพท่ีเขา
รับการบำบัดรักษาแยกเปนระบบสมัครใจ 695 คน ระบบบังคับบำบัด 848 คน ระบบตองโทษ 124 คน 
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ตารางแสดงจำนวนผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดลำพูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระบบบำบัด 
ป 2562 

(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) 
  สมัครใจ 695 
  บังคับบำบัด 848 
  ตองโทษ 124 

รวม 1,667 

        ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ป 2562) 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห 
    4.5.1 สถานการณคนพิการในจงัหวัดลำพูน 

คนพิการของประเทศไทย มีจำนวนท้ังสิ้น  2 ,076 ,311 คน คิดเปนรอยละ 3 .13  
ของประชากรท้ังประเทศ โดยจังหวัดลำพูนมีคนพิการ จำนวน 22,013 คน แยกเปนเพศชาย 10,938 คน 
เพศหญิง 11,075 คน คิดเปนรอยละ 5.47 ของประชากรจังหวัดลำพูน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)  
จากขอมูลของศูนยบริการคนพิการจังหวัดลำพูน ซ่ึงจังหวัดลำพูนมีคนพิการสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ 
ประเภทความพิการท่ีพบมากท่ีสุดคือ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย จำนวน 12,229 คน รองลงมา  
คือ ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 4,657 คน และอันดับสาม คือ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 
1,588 คน และชวงอายุท่ีมีจำนวนคนพิการมากท่ีสุด คือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จำนวน 14,476 คน คิดเปน
รอยละ 65.76 ของจำนวนคนพิการ  
 สถานการณคนพิการของจังหวัดลำพูนท่ีนาเปนหวงคือ คนพิการมีความตองการกายอุปกรณ 
จำนวน 359 คน และคนพิการท่ีอยูคนเดียวตามลำพัง/ไมมีผูดูแล/ถูกทอดท้ิง จำนวน 20 คน รวมท้ังจำนวน    
คนพิการของจังหวัดลำพูนท่ีเพ่ิมมากข้ึนถึงจำนวน 2,521 คน ในระยะเวลา 6 ปยอนหลัง นับจากป 2558 
จังหวัดลำพูนมีคนพิการเพียง 19,492 คน 
 ป 2563 จังหวัดลำพูนมีการจางงานคนพิการในสถานประกอบการ จำนวน 74 แหง จำนวน      
531 คน มีศูนยบริการคนพิการท่ัวไป ท่ีจัดตั้งโดยราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหบริการ      
คนพิการในระดับพ้ืนท่ี หรือตามประเภทความพิการ หรือใหบริการแกคนพิการเปนการเฉพาะในเรื่องใด                    
เรื่องหนึ่ง จำนวน 36 แหง จังหวัดลำพูนมีชมรม/สมาคมคนพิการ จำนวน 17 ชมรม มีศูนยการเรียนรูในชุมชน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน (CLC) 3 ศูนย รวม 20 แหง และมีผูชวยคนพิการ จำนวน 21 คน 
ดูแลคนพิการ จำนวน 105 คน 
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 4.5.2 สถานการณผูสูงอายุในจังหวัดลำพูน (อายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป) ในจังหวัดลำพูน ป 2563 
จังหวัดลำพูนมีพ้ืนท่ีการปกครองแบงเปน 8 อำเภอ 51 ตำบล 58 องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน จังหวัดลำพูนมีผูสูงอายุ จำนวน 97,102 คน จากประชากรท้ังจังหวัด จำนวน 402,011 คน  
คิดเปนรอยละ 24.15 เปนอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดสิงหบุรีและลำปาง (ขอมูลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) ซ่ึงหมายถึง จังหวัดลำพูนเปน "สังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ" โดยจำแนกตามชวงอายุ ดังนี้ 1) อายุ 60 – 69 ป จำนวน 59,897 คน 2) อายุ 70 – 79 ป 
จำนวน 25,123 คน 3) อายุ 80 – 89 ป จำนวน 10,188 คน 4) อายุ 90 – 99 ป จำนวน 1,797 คน  
5) อายุ  100 ป ข้ึนไป จำนวน 97 คน จะพบวาจั งหวัดลำพูนมีประชากรสู งอายุ ท่ี มีอายุ ระหวาง  
60 – 70 ป มากท่ีสุดคือ 59,897 คน คิดเปนรอยละ 61.68 ของจำนวนผูสูงอายุท้ังหมด และในระยะ 6 ป
ยอนหลัง ตั้ งแตป  2558 – ปจจุบัน จังหวัดลำพูนมีจำนวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องรวมท้ังสิ้น  
15,995 คน โดยมีจำนวนผูสูงอายุเพ่ิมจากป 2562 จำนวน 2,538 คน 

สถานการณผูสูงอายุของจังหวัดลำพูนท่ีนาเปนหวง ไดแก ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมได/หรือ                
ไมมีคนดูแล/หรือไมมีรายได/หรือผูปวยติดเตียง ติดบาน จำนวน 5,037 คน ผูสูงอายุท่ีรับภาระดูแลบุคคล                    
ในครอบครัว เชน คนพิการ ผูปวยเรื้อรัง บุตรหลาน และจิตเวช จำนวน 509 คน และผูสูงอายุท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงทางรางกายหรือจิตใจ จำนวน 1 คน  

  4.5.3 สถานการณการคามนุษย  
  นับตั้งแตป 2557 ถึงปจจุบัน ป 2564 จังหวัดลำพูนไมพบคดี ท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย 
โดยในป 2563 ไดดำเนินการคัดแยกผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อการคามนุษย จำนวน 35 ราย เปนเพศชาย  
25 ราย  คิดเปนรอยละ 71.43 เพศหญิง 10 ราย คิดเปนรอยละ 28.57 เปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป จำนวน  
4 ราย โดยท้ัง 35 ราย เปนสัญชาติเมียนมา (ไทใหญ) และเปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายโดยผูตองสงสัย 
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยท้ังหมดเปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายท่ีเขามาเปนแรงงานภาคเกษตรกรรม 

เนื่องจากในฤดูเก็บเก่ียวลำไยซ่ึงเปนพืชผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัดลำพูน จำเปนตองใชแรงงาน
จำนวนมาก  

  4.5.4 สถานการณความรุนแรงในครอบครัว  
  จังหวัดลำพูนมีจำนวนครอบครัวท้ังสิ้น 168,359 ครอบครัว มีบาน จำนวน 182,323 

หลังคาเรือน มีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 58 แหง มีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทำความ
รุนแรงในครอบครัวจังหวัดลำพูน (ศปกต.) จำนวน 16 แหง สำหรับสถานการณความเขมแข็งของครอบครัว
จังหวัดลำพูน ตั้งแตป 2558 – 2562 จำนวน 6 ตำบล รวมท้ังสิ้น 11,066 ครัวเรือน พบวาคาเฉลี่ยดัชนีความ
เขมแข็งของครอบครัวในภาพรวม ระดับคะแนนมีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 75 และในป 2563 ไดดำเนินการ
สำรวจสถานการณความเขมแข็งของครอบครัวจังหวัดลำพูน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 อำเภอ 25 ตำบล ๆ ละ 30 ครัวเรือน 

รวมท้ังสิ้น 750 ครัวเรือน พบวา ความเขมแข็งครอบครัวไทย ในภาพรวมระดับตำบล คิดเปนรอยละ 90.00  
ถือวามีคาเฉลี่ยท่ีสูงมากและจากการสำรวจขอมูล จปฐ. ตัวชี้วัดท่ี 31 ครอบครัวมีความอบอุน พบวา ผานเกณฑ 
112,868 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.98  
  สำหรับสถานการณความรุนแรงในครอบครัวท่ีนาเปนหวงของจังหวัดลำพูน ไดแก ครอบครัว     

ท่ีมีการกระทำความรุนแรงตอกัน (ความรุนแรงดานรางกาย จิตใจ และเพศ) จำนวน 41 ครอบครัว รวม 41 ราย 

เปนเพศชาย จำนวน 5 ราย เปนเพศหญิง จำนวน 36 ราย โดยพบวาปญหาความรุนแรงในเด็กท่ีอายุต่ำกวา 9 ป 
จำนวน 5 ราย เด็กอายุ 10 – 18 ป จำนวน 7 ราย อายุ 18 – 59 ป 21 ราย และอายุ 60 ปข้ึนไป จำนวน  
8 ราย และประเภทปญหาท่ีพบไดแก การทำรายรางกาย 28 ราย ปญหาเรื่องเพศ 3 ราย และปญหาการขมขู/
กักขัง/ทอดท้ิง จำนวน 10 ราย  
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 จังหวัดลำพูนยังพบปญหาการฆาตัวตายสำเร็จ ตั้งแตป 2556 – 2563 อัตราการฆาตัวตาย
สำเร็จอยูระหวาง 14.61 – 21.70  (ซ่ึงสูงกวาเกณฑ ท่ีกำหนด ไมเกินรอยละ 6.3  ตอแสนประชากร)   
ในป 2563 จังหวัดลำพูนมีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ เทากับ 21.70 ตอแสนประชากร จำนวนท้ังสิ้น 88 ราย 

แบงเปนเพศชาย 78 ราย คิดเปนรอยละ 88.63 และเพศหญิง 10 ราย คิดเปนรอยละ 11.36 โดยชวงอายุ              
ท่ีมีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ 3 ลำดับแรก ไดแก อายุระหวาง 41 – 50 ป จำนวน 21 ราย (รอยละ 23.86) 
อายุระหวาง 51 – 60 ป จำนวน 19 ราย (รอยละ 21.59) และอายุระหวาง 31 - 40 ป จำนวน 18 ราย  
(รอยละ 20.75)   
 จากสถานการณความรุนแรงของครอบครัวจังหวัดลำพูน  จะพบวา ปญหาความรุนแรง                      

ในครอบครัวเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จำนวน 2 ราย รวมท้ังปญหาการฆาตัวตายท่ีมีเพ่ิมข้ึน จำนวน 4 ราย 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนสง จังหวดัลำพูนมีเสนทางในการเดินทางติดตอกับพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง ดังนี ้
    ก. ทางบก 
     1) ทางรถยนต 
         (1) ติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 11 ระยะทาง
ประมาณ 33 กิโลเมตร (สายซุปเปอรไฮเวย ลำปาง - เชียงใหม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
         (2) ติดตอกับจังหวัดลำปาง โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร และจากจังหวัดลำปางสามารถติดตอกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยอาศัย
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 
          (3) ติดตอกับจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางจากจังหวัดลำพูนเขาสูจังหวัดเชียงใหม  
แลวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร 
         (4) ติดตอกับจังหวัดแพรและจังหวัดนาน โดยอาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 
11 ผานจังหวัดลำปางจนถึงอำเภอเดนชัยจังหวัดแพร และเลี้ยวเขาสูทางหลวงแผนดนิหมายเลข 101 สูจังหวัด
แพรและจังหวัดนาน ตามลำดับ 
     เสนทางคมนาคมระหวางอำเภอเมืองลำพูนกับอำเภออ่ืน ๆ 
         (1) เสนทางไปอำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง และอำเภอลี้ จากอำเภอเมืองลำพูน 
ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ลงสูทิศใตประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงอำเภอปาซาง จากอำเภอปาซาง
ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงอำเภอบานโฮง และจากอำเภอบานโฮงไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตรจะถึง
อำเภอลี้ ซ่ึงสามารถติดตอกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
         (2) เสนทางไปอำเภอทุงหัวชาง จากอำเภอเมืองลำพูน ตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 106 ลงสูทิศใต ผานอำเภอปาซาง และจากอำเภอปาซางประมาณ 19 กิโลเมตร เลี้ยวเขาสูทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1184 (แยกแมอาว - ทุงหัวชาง) อีกประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงอำเภอทุงหัวชาง 
         (3) เสนทางไปอำเภอแมทาและอำเภอบานธิ จากอำเภอเมืองลำพูนตามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 11 ลงไปทางทิศใตประมาณ 25 กิโลเมตร จะถึงอำเภอแมทา และหากข้ึนไปทางทิศ
เหนือโดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1147 ประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงอำเภอบานธิ 

 (4) เสนทางไปอำเภอเวียงหนองลอง  จากอำเภอเมืองลำพูน ตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 106 ลงสูทิศใตผานอำเภอปาซาง ถึงแยกสันหางเสอื เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1031 จะเดินทางเขาสู
อำเภอเวียงหนองลอง รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
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 ข. ทางรถไฟ 
    มีขบวนรถไฟท้ังขาข้ึนและขาลองผานสถานีรถไฟจังหวัดลำพูน ระยะทางรถไฟท่ีผานจังหวัด
ลำพูนมีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน มี 6 สถานียอย คือ สถานีรถไฟปาเสา สถานี
รถไฟลำพูน สถานีรถไฟหนองหลม สถานีรถไฟศาลาแมทา สถานีรถไฟทาชมภู และสถานีรถไฟขุนตาน ระยะทาง
จากจังหวัดลำพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 729 กิโลเมตร 
   ค. ทางอากาศ 
    ผูท่ีมีความประสงคจะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร สามารถใชบริการจากทาอากาศยานจังหวัด
เชียงใหมได โดยมีระยะทางหางจากอำเภอเมืองลำพูน ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยใชเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 11 (ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม - ลำพูน) ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 30 - 40 นาที 

5.2 การไฟฟา 
    การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลำพูนสามารถใหบริการไฟฟาครอบคลุมพื้นที่การปกครอง 
ของจังหวัด รวม 8 อำเภอ มีไฟฟาครอบคลุมทุกหมูบาน โดยกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ลำพูนสวนใหญสั่งซ้ือมาจากสถานีจายไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีแหลงผลิตท่ีสำคัญ 1 แหง  
คือ โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สามารถใหบริการไฟฟาครอบคลุมพ้ืนท่ี
การปกครองของจังหวัดลำพูน 8 อำเภอ 
    การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีสถานีจายไฟยอย จำนวน 8 แหง ดังนี้ 
    1) สถานไีฟฟาลำพูน 1 ตั้งอยูท่ีบานปาเสา ริมถนนสายลำพูน - เชียงใหม (สายเกา) 
    2) สถานีไฟฟาลำพูน 2 ตั้งอยูท่ีตำบลอุโมงค ริมถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม - ลำพูน 
    3) สถานีไฟฟาลำพูน 3 ตั้งอยูสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพัฒน ต.ปาสัก อ.เมืองลำพูน 
    4) สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรม สวนท่ี 1 ตั้งอยูนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บานกลาง อ.เมืองลำพูน 
    5) สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรม สวนท่ี 2 ตั้งอยูท่ี ตำบลบานกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
    6) สถานีไฟฟาบานโฮง 
    7) สถานีไฟฟาปาซาง 
    8) สถานีไฟฟาลี้ 

ตารางแสดงสถิติผูใชไฟฟาและการจำหนายพลังงานไฟฟา 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจำแนกตามประเภทผูใช จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2563 

ประเภทผูใช 2563 

จำนวนผูใชไฟฟา (ราย) 
 

196,539 

พลังงานไฟฟาท่ีจำหนายและใช (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 1,335,325,705 

     บานอยูอาศัย 269,277,307 

     กิจการขนาดเล็ก 126,639,169 

     กิจการขนาดกลาง 172,212,347 

     กิจการขนาดใหญ 748,656,076 

     อ่ืน ๆ  18,590,806 

 
ท่ีมา : สำนักงานสถิติแหงชาติ ป 2563 
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5.3 การประปา 
ระบบประปาของจังหวัดลำพูน เปนการประปาแหลงน้ำดิบการประปาใชน้ำผิวดิน (แมน้ำปง) 

ปจจุบันการประปาในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน มีพ้ืนท่ีบริการประปา รวม 4 แหง ดังนี้ 
    1) การประปาสวนภูมิภาคสาขาลำพูน หนวยบริการอำเภอเมืองลำพูน เปนการประปาแหลง
น้ำดิบการประปาใชน้ำผิวดิน (แมน้ำปง) ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ไดแก ตำบลในเมือง เวียงยอง ตนธง 
ริมปง เหมืองงา อุโมงค หนองชางคืน ปาสัก บานกลาง และมะเขือแจ 
    2) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลำพูน หนวยบริการปาซาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลปาซาง  
ใชแหลงน้ำดิบจากบาดาล  
    3) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลำพูน หนวยบริการแมทา (ทาสบเสา) ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบล
ทาสบเสา ใชแหลงน้ำผิวดิน (อางเก็บน้ำชลประทาน)  
    4) การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานโฮง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลบานโฮงใชแหลงน้ำจากแมน้ำลี้ 

5.4 โทรศัพท 
    บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปนผูดำเนินกิจการการใหบริการ
โทรคมนาคมและบริการดิจิทัลในจังหวัดลำพูน โดยเปนการควบรวมกิจการระหวาง บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) หรือ TOT และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมีศูนยบริการลูกคา จำนวน 
4 แหง คือ  

1. ศูนยบริการลูกคา สาขาลำพูน  
2. ศูนยบริการลูกคา สาขาปาซาง  
3. ศูนยบริการลูกคา สาขาบิ๊กซี  
4. ศูนยบริการลูกคา สาขาลำพูน 2 

 

5.5 ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
    5.5.1 ไปรษณียไทย ใหบริการรับฝาก ณ ท่ีทำการไปรษณีย ไดแก  บริการการเงิน 
ไปรษณียภัณฑ พัสดุไปรษณียและไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) นอกจากนี้ยังรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดา 
ณ ตูรับไปรษณีย ซ่ึงติดตั้งในเขตชุมชนท่ัวไป  

1) ท่ีทำการไปรษณีย  จำนวน 9 แหง  
     - ท่ีทำการไปรษณียลำพูน  - ท่ีทำการไปรษณียอุโมงค 
     - ท่ีทำการไปรษณียปาซาง  - ท่ีทำการไปรษณียทากาศ 
     - ท่ีทำการไปรษณียบานธิ  - ท่ีทำการไปรษณียแมทา 
     - ท่ีทำการไปรษณียบานโฮง - ท่ีทำการไปรษณียลี้ 
     - ท่ีทำการไปรษณียทุงหัวชาง 
  2) ศูนยไปรษณีย จำนวน 1 แหง  

3) เคานเตอรบริการไปรษณีย (คปณ.)  จำนวน 2 แหง 
 - คปณ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน  
 - คปณ.เวียงหนองลอง 

5.5.2 บริษัทขนสงเอกชน ปจจุบันในจังหวัดลำพูนมีบริษัทขนสงเอกชนหลายรายเปด
ใหบริการรับ – สงสนิคาและพัสดุ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในจังหวัดลำพูนมากข้ึน 
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6.ระบบเศรษฐกิจ

จังหวัดลำพูนมีแมน้ำสำคัญไหลผานถึง 4 สาย ไดแก แมน้ำกวง แมน้ำปง แมน้ำลี้ และแมน้ำแมทา
ชาวลำพูนสวนใหญ จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันมาก สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสวนใหญข้ึนอยูกับ
ผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ลำไย มะมวง หอมแดง กระเทียม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดในประเทศ นอกจากนั้น
ยังมีการประกอบอาชีพในลักษณะการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทอผา แกะสลักไม และการจักสาน
ในชวงนอกฤดูเก็บเก่ียวอีกดวย  สวนดานปศุสตัวของจังหวัดลำพูนมีลักษณะการเลี้ยงสัตวเปนการเลีย้งแบบราย
ยอยภายในครอบครวัเปนสวนใหญ การเลี้ยงเปนฟารมมีบางแตไมแพรหลาย เชน อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง 
และอำเภอลี้ โดยใชทุงหญาในเขตปาสงวนและพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม สัตวท่ีเลี้ยง ไดแก สุกร โค เปด กระบือ แพะ 
หาน นอกจากนี้จังหวัดลำพูน เปนจังหวัดท่ีเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีสำคัญแหงหนึ่งของภาคเหนือ 
โดยเศรษฐกิจของจังหวัดจะข้ึนอยูกับภาคอุตสาหกรรมเปนสำคัญ โดยมีสัดสวนมูลคาการผลิตอุตสาหกรรม 
คิดเปน รอยละ 68 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด รองลงมาเปนภาคการเกษตร และภาคการคา ท่ีรอยละ 9 
และรอยละ 7 ตามลำดับ โดยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนภาคอุตสาหกรรม การผลิต 
เพ่ือสงออก ทำใหมีมูลคา การลงทุนในแตละปคอนขางมาก ทำใหจังหวัดลำพูน เปนจังหวัดท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอหัว
สูงท่ีสุดในภาคเหนือ 

6.1 การเกษตร 
จังหวัดลำพูน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,816,178 ไร เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 687,123 ไรคิดเปน 

รอยละ 24 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด แบงเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 140,718 ไร พืชไร 88,318 ไร พืชสวน 377,872 ไร 
พืชผักและอ่ืน ๆ 80,215 ไร โดยมีพ้ืนท่ีชลประทาน 357,100 ไร และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 
335,083 ไร 

พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 

ลำดับท่ี ชนิดพืช เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

1 ลำไย 348,570 289,657 852 

2 ขาวนาป  106,134 64,044 605 

3 กระเทียม 893 942 1,072 

4 หอมแดง 1,593 3,326 2,088 

5 มันฝรั่ง 3,928 13,563 3,379 

ท่ีมา : ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม (2563) สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลำพูน 

สินคาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัด 

ลำดับท่ี ชนิดสินคา จำนวนเกษตรกร (ราย) ขนาดพ้ืนท่ีทำการเกษตร (ไร) ปริมาณผลผลิต 
1 มะมวง 33,850 31,544 48,767 ตัน 

2 ลำไย 41,942 268,461 228,022 ตัน 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลำพูน 
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6.2 การประมง 
สภาพภูมิศาสตรดานการประมงของจังหวัดลำพูน สำคัญ ประกอบดวย ลำน้ำสายหลัก  

คือ แมน้ำปง แมน้ำกวง แมน้ำทา และแมน้ำลี้ โดยมี อางเก็บน้ำ แมน้ำ คู คลอง ลำหวย สระเก็บน้ำและหนอง
น้ำธรรมชาติ  จำนวน 155 แหง พ้ืนท่ีผิวน้ำ 18,853 ไร สามารถเก็บน้ำได 122 ลานลูกบาศกเมตร โครงการ
ชลประทานลำพูน มีพ้ืนท่ีชลประทานจำนวน 101,900 ไร ประกอบดวยอางเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 4 แหง 
ความจุ 35.10 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรวม 23,700 ไร ฝายทดน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แหง พ้ืนท่ี
ชลประทาน 78,200 ไร อางเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 43 โครงการความจุ 24.806 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี 
40,455 ไร โครงการชลประทานขนาดเล็กอ่ืนๆ เชน ฝาย ประตูน้ำ พ้ืนท่ี 122,865 ไร และสถานีสูบน้ำ 
ดวยไฟฟา จำนวน 32 แหง พ้ืนท่ี 37,375 ไร เปนสภาพภูมิศาสตรดานการประมงท่ีทำใหเอ้ือตอการประกอบ
อาชีพดานการประมง         

จังหวัดลำพูนมีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ท่ีข้ึนทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน       
จำนวน 2,692 ราย และมีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 1,641 ไร จับพิกัดดวย GPS แลว 2,692 ราย 
แบงเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำแบบยังชีพ จำนวน 2,616 ราย พ้ืนท่ีเลี้ยง 1,286 ไร และเกษตรกร        
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเชิงพาณิชย จำนวน  76 ราย พ้ืนท่ีเลี้ยง 355 ไร ผูประกอบการดานการประมง จำนวน   
7 ราย และผูข้ึนทะเบียนผูทำการประมง จำนวน 147 ราย เกษตรกรท่ีผานการรับรองมาตรฐานฟารม จำนวน 
473 ราย ดังนี้ GAP (Good Aquaculture Practice) จำนวน 7 ราย (ฟารมปลาดุก กุงกามกราม ปลาหมอ
และปลาสวยงาม) SL (Safety level) จำนวน 466 ราย มีประมงอาสาท่ีผานการอบรม 7 รุน จำนวน 200 
ราย มีการเลี้ยงปลาในกระชัง 8 ราย ไดแก เลี้ยงปลาในกระชังแมน้ำปง จำนวน 6 ราย และเลี้ยงปลาในกระชัง
แมน้ำกวง จำนวน 2 ราย รวม 250 กระชัง พ้ืนท่ีเลี้ยงท้ังหมด 4,996 ตารางเมตร เกษตรกรเพาะเลี้ยง 
กุงกามแดง จำนวน 777 ราย รวม 212,462 ตัว พ้ืนท่ีเลี้ยง 34,670.45 ตารางเมตร และเพาะเลี้ยงจระเข 
จำนวน  5  ราย  รวม 606  ตัว นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
ศูนยหลักดานประมง จำนวน 8 ศูนย ศูนยเครือขายดานการประมง จำนวน 48 ศูนย องคกรชุมชนประมง
ทองถ่ิน จำนวน 9 องคกร ประกอบดวย ดานการเพาะเลี้ยง การแปรรูป และดานการอนุรักษและการเฝาระวัง  

การเพาะเลี้ ย งสั ตวน้ ำผู เลี้ ย งส วน ใหญ เลี้ ย งเพ่ื อยั งชีพ  ได แก  เลี้ ย งสั ตวน้ ำร วม กับ 
การทำการเกษตรอยางอ่ืน เชนการเลี้ยงปลาในบอดิน  ในรองสวน ในบอซีเมนต และในบอพลาสติก จังหวัด
ลำพูนมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 511,100 กิโลกรัม รวมมูลคาการผลิต  22,850,770 บาท 
ผลผลิตจากแหลงน้ำทางธรรมชาติ จำนวน  808,320 กิโลกรัม รวมมูลคาการผลิต 52,097,310 บาท  
ผลผลิตปลาดุกมากท่ีสุด จำนวน 345,810 กิโลกรัม มูลคา 12,836,530 บาท รองลงมาไดแก ปลานิล  
มีผลผลิต  จำนวน 141 ,480  กิโลกรัม  มูลค า 8 ,425 ,060 บาท  ด านการตลาดสินค าสัตวน้ ำ 
พบวา 80 เปอรเซ็นต สินคาสัตวน้ำจืดนำเขามาจากจังหวัด พะเยา เชียงราย สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค   
อีก 20 เปอรเซ็นต เปนการผลิตภายในจังหวัด ซ่ึงผลผลิตท่ีไดนำไปจำหนายตลาดภายในจังหวัดลำพูน 
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ตารางแสดงขอมูลทะเบียนผูเพาะเล้ียงสัตวน้ำจังหวัดลำพูน 

 

   ป จำนวนราย พ้ืนท่ี(ไร) การจับพิกัดฟารม ชนิดสัตวน้ำ 

2558 2,588 1,311 2,588 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลาหมอไทย 

2559 2,592 1,174 2,592 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลาหมอไทย 

2560 2,409 1,176 2,585 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลาหมอไทย 

2561 2,574 1,332 2,574 นิล,ดุก,ตะเพียน 

2562 2,657 1,301 2,567 นิล,ดุก,ตะเพียน 

2563 2,692 1,641 2,692 นิล,ดุก,ตะเพียน 

ท่ีมา : สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ป 2563  

6.3 การปศุสัตว 
    ดานปศุสัตวของจังหวัดลำพูนมีลักษณะการเลี้ยงสัตวเปนการเลี้ยงแบบรายยอยภายใน
ครอบครัวเปนสวนใหญ  การเลี้ยงเปนฟารมมีบางแตไมแพรหลาย เชน อำเภอปาซาง อำเภอบานโฮง  
และอำเภอลี้ โดยใชทุงหญาในเขตปาสงวนและพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม สัตวท่ีเลี้ยง ไดแก สุกร โค เปด กระบือ  
แพะ และหาน ฯลฯ 

- โคนม  
จังหวัดลำพูนเปนจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงโคนมหนาแนนเปนอันดับท่ี 2 ของภาคเหนือตอนบน 

เลี้ยงมากท่ีอำเภอบานธิ อำเภอแมทา และอำเภอบานโฮง  

    - โคเนื้อ  
มีเลี้ยงมากในอําเภอลี้ อําเภอแมทา และอําเภอเมืองลำพูน พันธุโคสวนใหญเปนพันธุโค

พ้ืนเมือง และพันธุโคลูกผสมบราหมัน  

    - สุกร  
จังหวัดลำพูน เปนแหลงผลิตสุกรขุนของภาคเหนือตอนบน สวนใหญจะเลี้ยงท่ีอําเภอ 

แมทา อําเภอเมืองลําพูน อำเภอลี้ และอําเภอบานธิ เปนการเลี้ยงในระบบฟารมเปนสวนใหญ ในลักษณะ 
การเลี้ยงแบบพันธะสัญญา ผลผลิตท้ังลูกสุกรและสุกรขุน จะเคลื่อนยายออกจากจังหวัดเพ่ือการจําหนาย 
ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะจังหวัดใหญท่ีอยูใกลเคียง เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาํปาง 

    - ไก  
การเลี้ยงไกเนื้อและไกไข เลี้ยงมากในพ้ืนท่ีอำเภอปาซาง อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบานโฮง 

เปนการเลี้ยงแบบฟารมใหญของบริษัทเอกชนและลูกเลา ใชบริโภคในจังหวัดและสงขายจังหวัดใกลเคียง สำหรับ
การเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมืองมีการเลี้ยงแบบทุกครัวเรือนเพ่ือบริโภคและเสริมรายไดใหครอบครัว  
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ตารางแสดงขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและประชากรสัตวจงัหวัดลำพูน ป 2563 
 

ท่ี ชนิดสัตว เกษตรกร (ครัวเรือน) จำนวน (ตัว) 
1 โคเนื้อ  2,117 27,482 
2 โคนม  492 26,448 
3 กระบือ  368 4,438 
4 สุกร  1,857 313,664 
5 ไก  35,967 4,296,236 
6 เปด  417 16,885 
7 แพะ  36 860 
8 แกะ  5 80 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรมปศสุัตว (2563) 

6.4 การบริการ 
ภาคบริการ ขยายตัวรอยละ 6.6 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากยอดขายสินคา

ท้ังปลีกและสง ท่ีเพ่ิมข้ึน ตามมาตรการชวยสนับสนุนกำลังซ้ือของผูบริโภคของภาครัฐ เชน โครงการเราชนะเริ่ม
ใชจายตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึงชวงเดือน มิถุนายน และภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ผลจาก
มาตรการจัดโรงแรมและ ท่ีพักเอกชนเปนสถานท่ีกักตัวเพ่ือเฝาดูอาการผูมีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) ประกอบกับฐานท่ีต่ำในปกอน 

ผลผลิตภาคบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ท่ีมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลำพูน  
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ตารางสถิติการทองเท่ียวจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

6.5 การทองเท่ียว 
    6.5.1 ประเภทของการทองเท่ียวท่ีสำคัญในจังหวัด 
    จังหวัดลำพูน เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติยาวนานและนาสนใจเปนอยางยิ่งสำหรับนักทองเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยจังหวัดลำพูนมีประวัติศาสตรยาวนานถึง 1,343 ป ตามหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร เมืองที่เกาแกของจังหวัดลำพูน คือ เมืองโบราณหริภุญไชย ประวัติศาสตรท่ียาวนาน 
มีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียว
เชงิเกษตร ท้ังนี้ สามารถจำแนกแหลงทองเท่ียวได ดังนี้ 

(1) แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ตารางแสดงแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  
 

ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีตั้ง ประเภท 
1 พิพิธภัณฑวัดตนแกว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ 
2 พิพิธภัณฑชมุชนเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ 
3 ขัวมุงทาสงิหและชุมชนเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน หัตถกรรม 
4 แหลงทอผาบานดอนหลวง ตำบลแมแรง อำเภอปาซาง หตัถกรรม 
5 แหลงทอผาบานหนองเงือก บานหนองเงือก ตำบลแมแรง อำเภอปาซาง ชาติพันธุ 
6 หมูบานกะเหรี่ยงแมขนาด ตำบลทากาศ อำเภอแมทา ชาติพันธุ 
7 ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม บานสันดอยฮอม ตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง หัตถกรรม 
8 ศูนยวิจัยงานหัตถกรรมบานหวยตม บานเดนยางมูล อำเภอลี้ หัตถกรรม 
 
 

 
 

จังหวัดลำพูน จำนวน 

อัตราการเขาพัก 60.46 

จำนวนผูเขาพัก (คน)       23,987  

จำนวนผูเย่ียมเยือนท้ังหมด (คน)     110,487  

จำนวนผูเย่ียมเยือนคนไทย (คน)     104,315  

จำนวนผูเย่ียมเยือนชาวตางชาต ิ(คน)         6,172  

รายไดจากผูเย่ียมเยือน (ลานบาท)         175.8  

รายไดจากผูเย่ียมเยือนคนไทย (ลานบาท)       163.98  

รายไดจากผูเย่ียมเยือนชาวตางชาติ (ลานบาท)         11.85  
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(2) แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

ตารางแสดงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ จังหวัดลำพูน 
 

ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีตั้ง ประเภท 
1 บอน้ำศักดิ์สิทธิด์อยขะมอ ตำบลมะเขือแจ อำเภอเมืองลำพูน ธรรมชาต ิ
2 อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแมทา อุทยานแหงชาติ 
3 อุทยานแหงชาติแมปง อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อำเภอลี้ จังหวัด

ลำพูน และ อำเภอสามเงา จังหวดัตาก 
อุทยานแหงชาติ 

4 ถ้ำหลวงผาเวียง ตำบลปาพลู อำเภอบานโฮง ธรรมชาต ิ

(3) แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสำคัญของจังหวัดลำพูน 

ตารางแสดงแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสำคัญของจังหวัดลำพูน 

ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีตั้ง ประเภท 
1 วัดพระธาตุหริภุญชยัวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน วัด 
2 อนุสาวรียพระนางจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ประวัติศาสตร 
3 วัดจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน   วัด 
4 กูชาง-กูมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน โบราณสถาน 
5 วัดมหาวนั ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน วัด 

 6 อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลปาสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ลำพูน 

ประวัติศาสตร 

 7 วัดพระยืน ตำบลเวยีงยอง อำเภอเมืองลำพูน วัด 
 8 วัดพระคงษี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน วัด 
 9 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

หริภุญไชย 
เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ 

10 วัดสันปายางหลวง สันปายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน วัด 
11 วัดพระพุทธบาทตากผา ตำบลมะกอก อำเภอปาซาง วัด 
12 เวียงเกาะกลาง บานบอคาว ตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง โบราณสถาน 
13 วัดศรดีอนชยั ตำบลบานธิ อำเภอบานธิ วัด 
14 วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบานธิ อำเภอบานธิ วัด 
15 วัดพระธาตุดอยหางบาตร ตำบลหวยยาบ อำเภอบานธิ วัด 
16 วัดพระเจาตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบานโฮง วัด 
17 วัดพระธาตุดอยกวางคำ ตำบลทุงหัวชาง อำเภอทุงหัวชาง วัด 
18 วัดพระพุทธบาทหวยตม ตำบลนาทราย อำเภอลี ้ วัด 
19 วัดมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ วัด 
20 วัดบานปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ (ครูบาศรีวิชัยบวชท่ีแรก) วัด 
21 วัดพระธาตุหาดวง (เวียงเจดียหา

หลัง) 
บานพระธาตุหาดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ วัด 

22 อนุสาวรียสามครูบา ใจกลางอำเภอลี้ จงัหวัดลำพูน วัด 
23 วัดพระธาตุดวงเดียว บานสันดอยเวียง ตำบลลี้ อำเภอลี้ วัด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
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ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีตั้ง ประเภท 
24 วัดพระพุทธบาทผาหนาม บานผาหนาม ตำบลปาไผ อำเภอลี ้ วัด 
25 สะพานขาวทาชมภู บานทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแมทา ประวัติศาสตร 
26 อุโมงครถไฟขุนตาล บานขุนตาล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแมทา ประวัติศาสตร 
 

6.6 การอุตสาหกรรม 
ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม 

กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีของแตละอำเภอ สวนใหญตั้งอยูในเขตอำเภอเมืองลำพูนมากท่ีสุด รองลงมา คืออำเภอ 
ปาซาง และอำเภอแมทา โดยท้ัง 3 อำเภอมีอาณาเขตติดตอกัน มีนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ตั้งอยูในเขตอำเภอ
เมืองลำพูน   

อุตสาหกรรมหลัก มีปจจัยดานวัตถุดิบในดานการผลิต ดานแรงงาน ดานคมนาคมขนสง  
ท่ีเอ้ืออำนวยตอการลงทุน ซ่ึงการลงทุนสวนใหญเปนอุตสาหกรรม ท่ีตองพ่ึงพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ินโดยเฉพาะวัตถุดิบทางดานการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวรอยละ 5.4 ฟนตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  
จากเครื่องบงชี้ท่ีสำคัญ ทุกชนิด ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดอุตสาหกรรม จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม และ
ปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม ผลจากผูประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มีแนวทางการ
รับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ท่ีชัดเจน รวมท้ังการให
แรงงานสลับกันเขาทำงานแบงตามชวงเวลาสามารถกลับมาผลิตไดตามปกติ และบางแหงมีการเพ่ิมกำลังการ
ผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสกลุม IC และ DCBA เชน เครื่องไฟฟา 
และอุปกรณไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาสำหรับใหสัญญาณเสียง วงจรรวมท่ีใชในทางอิเล็กทรอนิกส จานบันทึกเทป 
อุปกรณหนวยเก็บความจำแบบไมลบเลือน และอุปกรณท่ีเปนชิ้นสวนประกอบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  
จากผลดีของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกสโลกท่ีอยูในชวงขาข้ึน ประกอบกับปญหาดานการนำเขาของประเทศคูคา
คลี่คลายลง อุปสงคของประเทศคูคากลับมาฟนตัว 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลำพูน  
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6.6.1 ประเภทของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี แบงเปน 5 ประเภทท่ีสำคัญ ดังนี้ 
    1) ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรสวนใหญเปนการประกอบ
กิจการประเภทการแปรรูปและอบพืชผลผลิตทางการเกษตร เชน  ลำไย พริก กระเทียม หอมแดง 
โดยเฉพาะลำไยท่ีเปนผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัดลำพูน  
    2) ประเภทอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 
สวนใหญเปนการผลิต ผลิตภัณฑไมแกะสลักที่สืบทอดกันมายาวนานและยังคงเปนที่ตองการของตลาด 
ลักษณะของผลิตภัณฑมีความเปนเอกลักษณจึงทำใหเปนท่ีตองการของตลาด โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวท่ีนิยม
ผลิตภัณฑเลียนแบบของโบราณ อีกท้ังจังหวัดลำพูนเปนแหลงผลิต ผลิตภัณฑตนแบบท่ีสำคัญ สำหรับสงไปยัง
ตลาดใหญในจังหวัดใกลเคียง ประกอบกับแรงงานมีทักษะฝมือท่ีผลิตโดยวิธีการท่ีสืบทอดกันมา โดยใชภูมิปญญา
ท่ีมีอยูในทองถ่ิน แตปจจุบนัการสืบทอดการผลิตสูรุนลูกรุนหลานลดลงอยางตอเนื่อง 
    3) ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องแตงกาย การผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตง
กายของจังหวัด มีการประกอบกิจการอยูอยางตอเนื่อง ท้ังในสวนผลิตภัณฑเสื้อผาสำเร็จรูปตามความตองการ 
ของตลาดท้ังในและตางประเทศ จากคุณภาพผลิตภัณฑไดมาตรฐาน  รวมท้ังฝมือการตัดเย็บท่ีประณีต สวยงาม 
นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑผาไหมและผาฝายทอมือท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ สีสันสวยงาม 
มีความแวววาวของเสนไหมท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีการคิดคนลวดลายใหม ๆ ขณะเดียวกันมีการสืบทอด
ลวดลายผาทอโบราณท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดลำพูน และใชภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิต มีการสงเสริม 
การพัฒนาทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา จังหวดัลำพูน เปนแหลงผลิตภัณฑผาไหมและผาฝาย 
ยกดอก สงจำหนายในจังหวัดทองเท่ียวท่ีสำคัญรวมท้ังกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑดังกลาวเปนท่ีตองการของ
นักทองเท่ียวท่ีนิยมสวมใสผาทอ โดยผาไหมยกดอกลำพูนไดรับการรับรองเปนสิ่งบงชี้ทางภู มิศาสตร 
(Geographical Indication: GI) 
    4) ประเภทอุตสาหกรรมช้ินสวนและอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส การผลิตและการลงทุน
อุตสาหกรรมการผลติชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ประเภทอุตสาหกรรมกลึง 
เชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมข้ึนรปูโลหะ เปนตน มีการชะลอตัวตามปริมาณความตองการของ
ตลาดตางประเทศและตลาดสินคาประเภทไอที เชน การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณของเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
ประเภท HARD DISK DRIVE โทรทัศน และกลองบันทึกภาพดิจิทัล เปนตน สถานประกอบการสวนใหญตั้งอยู
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
    5) ประเภทอุตสาหกรรมเฟอรนิ เจอรและเครื่อง เรือน การผลิตและการลงทุน
หมวด อุตสาหกรรมไมและเครื ่องเรือนมีแนวโนมชะลอลดตัวลงจากความตองการทั้งภายในจังหวัดและ
ตางจังหวัดที่ระมัดระวังการใชจายภายในครัวเรือนมากขึ้น โดยหันมาซอมแซมเครื่องใชเฟอรนิเจอรและเครื่อง
เรือนมากกวาการหาซ้ือใหม ขณะเดียวกันผูประกอบการมีความพยายามปรับตัวโดยการลดตนทุนการผลิต 
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีรูปแบบ มีความทันสมัย สามารถใชประโยชนหลากหลาย และตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการยังมีการจัดงานแสดงและจำหนายสินคาประจำป 
ณ แหลงผลิตอีกดวย 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม นิติบุคคลจัดตั้งใหมในไตรมาส 3 ป 2563 มีจำนวน 71 ราย 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน อยูในระดับคงท่ี มีการจดทะเบียนรวม 80.50 ลานบาท แบงเปนบริษัท
จำกัด จำนวน 37 ราย และหางหุนสวนจำกัด จำนวน 34 ราย ดำเนินกิจการอยู จำนวน 8,598 ราย  
ทุนจดทะเบียนรวม 89,523.92 ลานบาท สวนเลิกกิจการ จำนวน 16 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 93.68 
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ตารางแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดลำพูน 
ไตรมาสท่ี 3/2563 เทียบกับ ไตรมาส 3/2562 

ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

จำนวนกลุมอาชีพในจังหวัดลำพูน แยกตามประเภทผลิตภัณฑ 
 

ช่ือกลุมอาชีพ สถานะกลุม
อาชีพ 

สินคาหลักของกลุม
อาชีพ 

ช่ือสหกรณ/ช่ือกลุมเกษตรกรท่ี
สังกัด 

กลุมสตรีสหกรณบานปาตึง 
ปาหมอก  

ดำเนินธรุกิจ  ผลิตภัณฑจากผาฝาย  

กลุมกระเทียมเจียวปาตะแบก  ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว  

กระเทียมเจียว  สหกรณการเกษตรบานโฮง 

กลุมสตรีสหกรณบานนำ้เพอะพะ  ดำเนินธรุกิจ  ทอผาฝาย  สหกรณเครดิตยเูนี่ยนสัมพันธ1 
กลุมผูเลี้ยงผึง้ตำบลเหลายาว  ดำเนินธรุกิจ  ผลิตน้ำผึ้ง  กลุมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งตำบลเหลายาว 
กลุมเย็บผาบานแมอาวนอย  ดำเนินธรุกิจ  เย็บผา , พรมเชด็เทา สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรปู

ท่ีดินลำพูน 
กลุมสตรีสหกรณบานหนองผา
ขาว  

ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว 

ขนมทองมวน  สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรปู
ท่ีดินลำพูน 

กลุมสตรีสหกรณตำบลแมแรง  ดำเนินธรุกิจ  ผลิตภัณฑผาฝายทอ  สหกรณผลิตภัณฑผาฝายทอมือ
จังหวัดลำพูน 

กลุมสตรีสหกรณบานแมแรง  ดำเนินธรุกิจ  ผลิตภัณฑจากผาฝาย, 
ผาฝายทอมือ  

สหกรณผลิตภัณฑผาฝายทอมือ
จังหวัดลำพูน 

กลุมสตรีสหกรณบานหนองเงือก  ดำเนินธรุกิจ  ทอผา  สหกรณผลิตภัณฑผาฝายทอมือ
จังหวัดลำพูน 

กลุมสตรีสหกรณบานดงเหนือ  ดำเนินธรุกิจ  ทำปลาสม,ขนมทองมวน  
กลุมแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บานลามชาง  

ดำเนินธรุกิจ  แปรรูปผลผลิตเกษตร
บานลามชาง  

สหกรณการเกษตรประตูปา 
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ช่ือกลุมอาชีพ สถานะกลุม
อาชีพ 

สินคาหลักของกลุม
อาชีพ 

ช่ือสหกรณ/ช่ือกลุมเกษตรกรท่ี
สังกัด 

กลุมสตรีสหกรณบานปาสัก ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว 

น้ำพริกลาบ สหกรณการเกษตรเมืองลำพูน 

กลุมแมบานเกษตรกรลำไย
อบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหยีง 

ดำเนินธรุกิจ ลำไยอบแหงเนื้อสีทอง สหกรณลำไยสีทองลำพูน 

กลุมสตรีสหกรณตำบล 
มะเขือแจ  

ดำเนินธรุกิจ สิ่งประดิษฐจากไม สหกรณการเกษตรเมืองลำพูน 

กลุมสิ่งประดิษฐบาน 
สันปาเหียง  

ดำเนินธรุกิจ สิ่งประดิษฐจากไม สหกรณผลิตภัณฑหัตถกรรมไม
จังหวัดลำพูน 

กลุมสตรีบานริมเมืองเหนือ ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว 

ตัดเย็บเสื้อผา สหกรณการเกษตรเมืองลำพูน 

กลุมทำน้ำพริกสำเรจ็บาน 
ปาแขม  

ดำเนินธรุกิจ น้ำพริกสำเร็จ , แปรรูป
อาหาร  

กลุมเกษตรกรทำสวนคุณภาพ
ตำบลเหมืองงา 

กลุมสตรีสหกรณบานตนผึง้ ดำเนินธรุกิจ สมุนไพรชงพรอมดื่ม 
ลำไยอบแหงเนื้อสีทอง 

สหกรณการเกษตรเมืองลำพูน 

กลุมอาชีพประตมิากรรมดินเผา
ลำพูน  

ดำเนินธรุกิจ เซรามิก กลุมเกษตรกรทำสวนคุณภาพ
ตำบลเหมืองงา 

กลุมสตรีสหกรณบาน 
หนองยางไคล  

ดำเนินธรุกิจ เงินกู สหกรณการเกษตรแมทา 

กลุมสตรีสหกรณบาน 
หนองยางฟา-หนองยางไคล 

ดำเนินธรุกิจ ออมทรัพย, ลำไย
อบแหงสีทอง  

สหกรณการเกษตรแมทา 

กลุมสตรีสหกรณบานกอลุง ดำเนินธรุกิจ เพาะเห็ด ,ออมทรัพย สหกรณการเกษตรแมทา 
กลุมสตรีสหกรณบาน 
แมสะปวด  

ดำเนินธรุกิจ เงินกู สหกรณการเกษตรแมทา 

กลุมสตรีสหกรณบาน 
หนองยางฟา  

ดำเนินธรุกิจ ออมทรัพย สหกรณการเกษตรแมทา 

กลุมตีเหล็กบานหวยตม ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว  

ผลิตภัณฑท่ีทำจากเหล็ก สหกรณการเกษตรโครงการหลวง
พระบาทหวยตม 

กลุมทำเฟอรนิเจอรไมไผ ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว  

เฟอรนิเจอรไมไผ สหกรณการเกษตรโครงการหลวง
พระบาทหวยตม 

กลุมแปรรูปผาทอ ดำเนินธรุกิจ ผาดนมือ สหกรณการเกษตรโครงการหลวง
พระบาทหวยตม 

กลุมเยาวชนสหกรณพระบาท
หวยตม  

ดำเนินธรุกิจเปน
ครั้งคราว 

เครื่องเงิน สหกรณการเกษตรโครงการหลวง
พระบาทหวยตม 

กลุมสตรีสหกรณบานพระบาท
หวยตม  

ดำเนินธรุกิจ ทอผาฝาย สหกรณการเกษตรโครงการหลวง
พระบาทหวยตม 

กลุมเคร่ืองปนดนิเผาบานดงหลวง ดำเนินธรุกิจ เครื่องปนดินเผา สหกรณการเกษตรปาซาง 

ท่ีมา : กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ สำนักงานสหกรณจังหวัดลำพูน 
 



- 32 - 
 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

6.8 แรงงาน 

ผูอยูในวัยทำงานและกำลังแรงงาน จังหวัดลำพูน ป 2563 พบวามีผูอยูในวัยทำงาน (อายุ 15 
ป ข้ึนไป) 357,068 คน ผูอยูในกำลังแรงงาน 258,151 คน จำแนกเปนผูมีงานทำ 255,573 คน ผูวางงาน 
2,450 คน และกำลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 128 คน ขณะท่ีผูไมอยูในกำลังแรงงาน จำนวน 98,917 คน 

ผูมีงานทำในจังหวัดลำพูน จำนวน 255,573 คน หรือรอยละ 99 ทำงานในภาคเกษตรกรรม   
98,940 คน รอยละ  38.71 สวนผูทำงานนอกภาคเกษตรกรรม มีจำนวน 156,634 คน รอยละ 61.29 
โดยกลุม   นอกภาคเกษตรกรรมจะทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด จำนวน  58,599  คน รอยละ 
37.41 รองลงมา คือ การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต  จำนวน  35,688 คน 
รอยละ 22.78 และและท่ีพักแรม และบริการดานอาหาร จำนวน  13,890 คน  รอยละ 8.87 สำหรับ 
ผูมีงานทำสวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด จำนวน 58,101 คน รอยละ 22.73   
และมีผูวางงาน จำนวน 2,450 คน อัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.95 

 จังหวัดลำพูน มีแรงงานนอกระบบจำนวน 164,240 คน แยกเปนเพศชาย 88,165 คน  
เพศหญิง 76,075 คนและเม่ือเทียบกับปกอนเพ่ิมข้ึน รอยละ 6.87 ท้ังนี้แรงงานนอกระบบเหลานี้จะทำงาน 
ในภาคเกษตรเปนสวนใหญ จำนวน 96,943 คน รอยละ 59.03 ขณะท่ีการทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 
67,297 คน รอยละ 40.97 ซ่ึงกลุมนอกภาคเกษตรนี้ เม่ือพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา 
อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การขายสง การขายปลีก รอยละ 15.31 
รองลงมาคือ การผลิต รอยละ 11.50 และท่ีพักแรม และบริการดานอาหาร รอยละ 7.27   

 การบริการจัดหางานในประเทศ ป 2563 นายจาง/สถานประกอบการ ไดแจงตำแหนง 
งานวาง จำนวน 4,181 อัตรา มีผูสมัครงานมาใชบริการ จำนวน 1,719 คน ไดรับการบรรจุเขาทำงาน 1,873 
คนเปรียบเทียบกับปกอน พบวา ตองการแรงงานเพ่ิมข้ึน 2 ,105 อัตรา รอยละ 101.40 ผูสมัครงาน 
มาใชบริการเพ่ิมข้ึน 431 คน รอยละ 33.46 และการบรรจุงานเพ่ิมข้ึน 447 คน รอยละ 31.35   
สวนตำแหนงงานวางตามระดับการศึกษาท่ีตองการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 34.59 
รองลงมา ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา  รอยละ 34.20  ระดับประถมศึกษาและต่ำกวา  รอยละ 16.19  
และระดับปริญญาตรี รอยละ 14.66 ตามลำดับ และอุตสาหกรรมท่ีไดรับการบรรจุมากท่ีสุด  คือ การผลิต  
1,301 คน รอยละ 69.46 

 การไปทำงานตางประเทศ มีแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหไปทำงานตางประเทศ จำนวนท้ังสิ้น 
313 คน เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา แรงงานไทยเดินทางไปทำงานตางประเทศลดลง 
จำนวน 36  คน คิดเปนรอยละ 8.51 หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบวา สวนใหญไปโดยนายจาง 
พาไปฝกงาน 241 คน (รอยละ 68.37) รองลงมา Re-Entry คือ กลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งโดย การตออายุ
สัญญา 85 คน (รอยละ 27.16) และนายจางพาไปทำงาน 13 คน (รอยละ 4.15) ท้ังนี้ โดยภูมิภาคเอเชีย
ยังคงเปนตลาดแรงงานหลักท่ีแรงงานไทยในจังหวัดลำพูนนิยมเดินทางไปทำงานมากท่ีสุด รอยละ 92.33 
สำหรับประเทศท่ีมีแรงงานเดินทางไปทำงานมากท่ีสุดยังคงเปนประเทศลาว จำนวน 174 คน รอยละ 55.59  
รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุน จำนวน 28 คน รอยละ 8.95 และประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 คน รอยละ 2.88 
ตามลำดับ 

สถิตคนตางดาว  คนตางดาวทำงานอยูในจังหวัดลำพูน ในไตรมาสท่ี 4/2563 มีจำนวนท้ังสิ้น  
11,381 คน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จำนวน 3,469 คน รอยละ 23.36 พบวา แรงงานตางดาว
สวนใหญเปน แรงงาน MOU มติ ครม. 20 ส.ค. 2562 จำนวน  8,732 คน รอยละ 76.72 รองลงมา 
แรงงานตางดาวไรสัญชาติ จำนวน 1,766 คน รอยละ 15.52 , ประเภทนำเขาตาม MOU จำนวน 418 คน  
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รอยละ 3.67 ,ประเภทสงเสริมการลงทุน จำนวน 346 คน รอยละ 3.04 และ ประเภทท่ัวไป จำนวน  
119 คน รอยละ 1.05 

การคุมครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการท้ังสิ้น 288  แหง ลูกจางท่ีผาน 
การตรวจหรือไดรับการคุมครองรวม  7,233  คน ซ่ึงสถานประกอบการสวนใหญท่ีเขาตรวจมากท่ีสุด  
คือ ขนาด 10-19 คน จำนวน 71 แหง รอยละ 24.65  โดยสถานประกอบการสวนใหญปฏิบัติถูกตอง 
ตามกฎหมาย จำนวน 239 แหง รอยละ 82.99  และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จำนวน  49 แหง  
รอยละ 17.01 

 การเลิกจางแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลำพูน รายงาน
สถานการณการเลิกจาง ป 2563  พบวา  มีการเลิกจาง  จำนวน  32 แหง ลูกจางท่ีไดรับผลกระทบ  2,826 
คน   

 การประกันสังคม  พบวา มีสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคม ท้ังสิ้น 3,064 แหง 
ผูประกันตนท้ังสิ้น 77,553 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมท่ีเปนสถานพยาบาลของรัฐบาล 
จำนวน 1 แหง และสถานพยาบาลเอกชน 2 แหง 

กองทุนประกันสังคม มีผูมาใชบริการจำนวน 86,568 คน ซ่ึงจำนวนผูใชบริการในปนี้ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 30.88 โดยประเภทประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุด กรณีเจ็บปวย มีผูประกันใช 
51,026 ราย รอยละ 58.94 ของผูใชบริการท้ังหมด รองลงมาไดแก กรณีวางงาน คลอดบุตร และชราภาพ   
โดยมีสัดสวนรอยละ 23.47, 5.81 และ 4.37 ตามลำดับ สำหรับปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวา 
กรณีวางงาน มีการจายเงินสูงสุดถึง 373,012,181.34 บาท รอยละ 39.19 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจาย 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรสวนใหญในจังหวัดลำพูนนับถือศาสนาพุทธ โดยในป พ.ศ. 2563 มีวัดจำนวนท้ังสิ้น 458 

แหง แบงเปนพระอารามหลวงมหานิกาย 2 แหง วัดราษฎรมหานิกาย  450 แหง และธรรมยุต 8 แหง  
โบสถคริสต 37 แหง มัสยิด 1 แหง 

ตารางแสดงจำนวนพระภิกษุ – สามเณร ประจำป 2563 

ท่ี นิกาย 
จำนวนพระภิกษุ - สามเณร 

พระภิกษุ สามเณร รวม 
1  มหานิกาย 1,202 1,301 2,503  
2  ธรรมยุต 19 3 22  

รวม 1,221 1,304 2,525  

     ท่ีมา : สำนักงานสถิติแหงชาติ ป 2563 

7.2 ประเพณีและงานประจำป 
    7.2.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสำคัญ 
     (1) ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย 
    (2) ประเพณีทำบุญสลากภัต (ตานกวยสลาก) 
   (3) ประเพณีวันสงกรานต (ปใหมเมือง) 
    (4) ปาเวณีสรงน้ำพระพุทธรูปปใหมเมืองหละปูน 
    (5) ปาเวณีแหไมค้ำโพธิ์สะหลี 
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    (6) ประเพณีบรวงสรวงเจาพอผาดาน 
   (7) ประเพณีแหครัวตานและพิธีเปลี่ยนผาหมสรีระครูบาเจาชัยวงศาพัฒนา 
    (8) ประเพณีตักน้ำทิพยดอยขะมอ 
   (9) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกวางคำ 
    (10) ประเพณีตวยฮอยครูบาไหวสาพระพุทธบาทสามยอด 
   (11) ประเพณีสรงน้ำพระเจาตนหลวง 
   (12) ประเพณีใสขันดอกบูชาเสาอินทขิล 
   (13) ประเพณีสืบชะตาหลวงและเปลี่ยนผาหมรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิชัย 
    (14) ประเพณีไหวสาปารมีครูบาเจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย 
    (15) ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำบานธิ 
    (16) ประเพณีแตงสีอวยลายผาฝายดอนหลวง 
    (17) ประเพณีแหลูกแกววัดพระพุทธบาทตากผา 
    (18) ประเพณีลอยกระทง (ยี่เปง) 
    (19) ประเพณีทำบุญปอยหลวง 
    (20) ประเพณีตานขาวใหม 
    (21) ประเพณีแหแคหลวง 
    (22) ประเพณีการแขงขันกลองหลวงลานนา 
    (23) ประเพณีเขาโสสานกรรม (เขากรรม) 
    (24) ประเพณีฟงเทศนมหาชาติ 
    7.2.2 เครือขายวัฒนธรรมชุมชน 
    ความโดดเดนเรื่องประวัติศาสตร โบราณสถานและวิถีชีวิตประเพณีนับวาทำใหจังหวัดลำพูน 
มีความไดเปรียบกวาจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องจากมีประวัติศาสตรท่ีเปนตนจุดเริ่มตนของอารยธรรมลานนา และดวย
ความเปนอัตลักษณเฉพาะพ้ืนท่ีของผูคนจากความโดดเดนทางชาติพันธุ จึงเปนจุดดึงดูดความสนใจใหกับ
นักทองเท่ียวในการเลือกมาทองเท่ียวจังหวัดลำพูน แตอยางไรก็ตาม สิ่งสำคัญท่ีจะสามารถสรางความประทับใจ
ใหกับนักทองเท่ียวไดอีกประการท่ีสำคัญไมแพกวาความสวยงามและคุณคาท่ีไดจากแหลงทองเท่ียวนี้เลย 
ก็คือ อัธยาศัยไมตรีของการเปนเจาบานในการตอนรับนักทองเท่ียว สิ่งเหลานี้จึงจำเปนตองถูกสรางข้ึนจาก 
ชาวลำพูนทุกคน และจะทำใหจังหวัดลำพูนกลายเปนเมืองทองเท่ียววัฒนธรรมท่ีมีวัฒนธรรมงดงามอยางแทจริง 
    นอกจากกลุมเครือขายสภาวัฒนธรรมของทุกอำเภอแลว จังหวัดลำพูนมีเครือขายวัฒนธรรม
ชุมชนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว ดังนี้ 
    1. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนกลุมชาติพันธุชาวยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  
โดยสามารถเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน การทอผา เอกลักษณดานภาษาถ่ิน และยังกระจายในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
อีกดวย 
    2. เครือขายวัฒนธรรมชุมชน ตำบลอุโมงค อำเภอเมืองลำพูน ซ่ึงมีเอกลักษณของวิถีชีวิต 
การเกษตรกรรม สายลำไยพันธุพ้ืนเมือง 
    3. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ ตำบลบานธิ อำเภอบานธิ ซ่ึงมีเอกลักษณของวิถีชีวิต  
การแตงกาย ผาทอไทลื้อ หมูบานทองเท่ียวชุมชน วิถีการทำนา ซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
    4. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนบานหวยทรายขาว–ทาปาเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแมทา  
มีเอกลักษณของการดำเนินชีวิตดานการเกษตรและการอนุรกัษสิ่งแวดลอม เนื่องจากชุมชนตั้งอยูใกลกับอุทยาน
แหงชาติดอยขุนตาล 
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    5. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนชาวปกาเกอะญอบานแมขนาด ตำบลทากาศ อำเภอแมทา  
ซ่ึงเปนหมูบานชาติพันธุกะเหรี่ยง มีเอกลักษณของผาทอกะเหรี่ยง และแหลงทองเท่ียวชุมชน 
    6. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนชาวยอง อำเภอปาซาง (ตำบลแมแรง มวงนอย มะกอก) ซ่ึงถือ
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และโดดเดนในดานภูมิปญญาผาฝายทอมือ จนเปนท่ีรูจักกวางขวางในงาน 
ผาฝายดอนหลวง ผาฝายหนองเงือก ประเพณีการบวชลูกแกวชาวมะกอก 
    7. เครือขายทองเท่ียวชุมชนชาวมอญ ตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง มีเอกลักษณดานอาหาร
พ้ืนบาน ชุมชนท่ีเปนแหลงประวัติศาสตรอันยาวนาน บริเวณวัดเกาะกลาง 
    8. เครือขายทองเท่ียวชุมชนเชิงเกษตร ตำบลน้ำดิบ ซ่ึงเปนแหลงเพาะปลูกลำไยแหลงใหญ 
และเปนแหลงเพาะเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมือง พันธุเหลาปากอย 
    9. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตำบลบานโฮง ซ่ึงมีวิถีชีวิตประเพณีท่ีโดดเดน และแหลงผลิต
การเกษตร ตลอดจนประเพณีแหแคหลวง  
    10. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตำบลบานปวง ท่ีสืบทอดภูมิปญญาการทอผาไหมยกดอก  
และวัฒนธรรมของชาติพันธุปกาเกอะญอในพ้ืนท่ีตำบลใกลเคียง 
    11 . เครือข ายวัฒนธรรมชุ มชนบ านห วยต ม ตำบลนาทราย ซ่ึ งเป นชุ มชนปกาเกอะญอ 
มี เอกลักษณ ในการเครงครัดตอวัฒนธรรมประเพณี  เป นหมูบ านมังสะวิ รัติ  ได รับการยกยองและคัดเลือก 
เปนหมูบานศีล 5 และไดรับรางวัลการสงเสรมิการทองเท่ียวชุมชน รางวัลกินรี จาก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ป 2559 
    12. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนลี้เมืองเกา ซ่ึงเปนแหลงประวัติศาสตรของเมืองลี้ มีศักยภาพ 
ในการเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3 ครูบา (ครูบาวงศ วัดพระพุทธบาทหวยตม ตำบลนาทราย,  
ครูบาขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลปาไผ และครูบาเจาศรีวิชัย แหงวัดบานปาง ตำบลศรีวิชัย)  
    13. เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองลอง มีเอกลักษณวัฒนธรรม 
ชาวยอง ดำรงวิถีชีวิตดานการเกษตรกรรม มีเอกลักษณวัฒนธรรมชุมชน 

7.3 ภมิูปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
    จังหวัดลำพูน เปนพื้นที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุหลากหลายมายาวนาน มีวัฒนธรรมชุมชน
ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ คานิยมตาง ๆ รวมถึงโบราณสถานและสถานที่สำคัญตาง ๆ 
อันมีประวัติศาสตรสืบเนื่องยาวนาน ในดานการสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพชนจนถึงลูกหลาน ในปจจุบันไดมี
การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงไดมีการจัดการเรียนการสอนข้ึน
ในชุมชนของตนเอง เชน หมูบาน โรงเรียน โดยไดเชิญบุคลากรท่ีมีความรูดานวัฒนธรรมและมีความชำนาญ 
ดานภูมิปญญาของทองถ่ิน มาเปนวิทยากรถายทอดความรู ไดแก 

1) การเรียนการสอนในวัด ไดแก การอานและการเขียนอักษรพ้ืนเมือง ศิลปะการตีกลองหลวง                          
การเรียนรูทางศิลปะการฟอนรำ ฟอนเลบ็ ฟอนยอง ฟอนหริภุญไชย 

2) การเรียนการสอนในหมูบานและสถานศึกษา ไดแก การฝกสอนดนตรีพ้ืนเมือง เชน สะลอ  
ซอ ซึง การฝกสอน จอย คาว ซอ การทอผาเมือง ชางฝมือ เชน การแกะสลัก จักสาน งานปนหมอน้ำดินเผา 
ผลิตภัณฑจากมะพราว มีดสามหวง งานปูนปน สานสาดแหยง ผายกดอก ปราสาทนก น้ำถุง ผาทอก่ีเอว 

  ภาษาถิ่น 
    ภาษายองเปนภาษาท่ีใชกันแพรหลายในจังหวัดลำพูน คนในจังหวัดลำพูนมักจะพูดสำเนียง
เมืองยอง เพราะชาวลำพูนสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากไทลื้อในรัฐฉาน ประเทศพมา และสิบสองปนนา ประเทศ
จีน จึงมีสำเนียงท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนแตกตางจากคำเมืองของภาคเหนือ และประชากรสวนหนึ่งของจังหวัด
ลำพูนเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ โดยเฉพาะหมูบานพระบาทหวยตมหมูบานเดียวมีประชากร 
ของกะเหรี่ยงปกาเกอะญออาศัยอยูพันกวาหลังคาเรือน และเปนหมูบานตนแบบ “หมูบานรักษาศีล 5” 
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7.4 OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
    จังหวัดลำพูน มีสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ดังนี้ 
    7.4.1 งานหัตถกรรม 
     - ผาไหมยกดอก    - งานประดิษฐจากเศษผา 
     - ผาทอยกดอก      - พัดใบตาลโบราณ 
     - ผลิตภัณฑจากผาทอมือและผาบาติก - เครื่องเงิน (หวยตม) 
     - ไมแกะสลกั    - ตุกตาดินเผา 
     - โคมไฟไม 
    7.4.2 ของกิน 
     - ลำไยสด    - น้ำพริกหนุม 
     - ลำไยอบแหง    - เคกลำไย 
    - มะมวงเขียวมรกต   - ปลาสมสมุนไพร 
     - ไสอ่ัว 
    7.4.3 เครื่องดื่ม 
     - ไวนลำไย / ไวนผลไม 
     - กาแฟปาแป 
     - กาแฟสำเร็จรูปผสมลำไย 
    7.4.4 สมุนไพร 
     - บอดี้แอนดเฟสบัตเตอรครีม (สูตรสารสกัดขาวและชาขาว) 
     - โลชั่นบำรุงผิวน้ำมันงา 
     - เซรั่มบำรุงผิวหนาสมุนไพร 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ จังหวัดลำพูน มีแมน้ำท่ีสำคัญ 4 สาย ดังนี้ 
    1) แมน้ำปง เปนแมน้ำสายสำคัญที่ไหลอยูในหุบเขาระหวางทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขา
ผีปนน้ำตะวันตก มีตนน้ำอยูท่ีดอยถวย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
จากตนกำเนิดแมน้ำปงไหลลงมาทิศใตผานเมืองเชียงใหม ลำพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตากไปบรรจบกับแมนำ้วัง
ท่ีอำเภอบานตาก จังหวัดตาก แลวไหลตอลงไปทางใตผานอำเภอเมืองกำแพงเพชร บรรจบกับแมน้ำนานท่ีจังหวัดนครสวรรค
รวมเปนแมน้ำเจาพระยา โดยมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางท่ีแมน้ำปงไหลผานพ้ืนท่ีในเขต
จังหวัดเชียงใหมมีความยาวประมาณ 335 กิโลเมตร และเปนเสนกั้นเขตแดนระหวางจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดลำพูนลงไปทางทิศใตเปนระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ในจังหวัดลำพูนน้ำท่ีไหลลงสูแมน้ำปง  

โดยเรียงจากเหนือจรดใต คือ น้ำแมทา น้ำแมกวง แมน้ำลี้ หวยแมตาล หวยแมหาด และน้ำแมกอ นอกจากนี้ยังมี
ลำน้ำท่ีไมมีชื่ออีกเปนจำนวนมากท่ีไหลลงสูแมน้ำปง สำหรับพ้ืนท่ีรับน้ำ (Catchment Area) ประมาณ 6,355 

ตารางกิโลเมตร 
    2) น้ำแมกวง มีตนน้ำอยูที่ดอยผีปนน้ำ (หรือดอยนางแกว) ดอยมด  แลวไหลไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตลงสูท่ีราบเชียงใหม-ลำพูน ผานอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และ    

ไหลตอลงไปทางใตผานอำเภอเมืองลำพูน แลวบรรจบกับแมน้ำปงท่ีบานสบทา อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน       

น้ำแมกวงมีความยาวประมาณ  110 กิโลเมตร น้ำแมกวงเปนแมน้ำที ่สำคัญอีกสายหนึ่งในบริเวณที่ราบ
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เชียงใหม - ลำพูน มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ คือ น้ำแมทาและหวยแมสะแงะ น้ำแมกวงมีพ้ืนท่ีรับน้ำ (Catchment Area) 
ประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร 
    3) น้ำแมทา น้ำแมทามีตนน้ำอยูท่ีดอยขุนทาในเทือกเขาผีปนน้ำตะวันตก อำเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม ไหลผานที่ราบซึ่งขนาบไปดวยภูเขาไปสูอำเภอแมทาทางทิศใต แลวไหลวกขึ้นไปทางเหนือ
ผานท่ีราบเชียงใหม-ลำพูน ผานอำเภอปาซาง แลวบรรจบกับแมน้ำกวงท่ีบานสบทา เขตตอระหวางอำเภอเมืองลำพูน
กับอำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน นอกจากนี้น้ำแมทายังไดหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทำการเกษตรของชุมชนหลายตำบล       

ในอำเภอแมออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม และอำเภอแมทา จังหวัดลำพูน น้ำแมทามีความยาว
ประมาณ 90 กิโลเมตร 
     4) แมน้ำล้ี แมน้ำลี้ตนน้ำอยูท่ีดอยสบเทิม อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน ไหลลงไปทางใต
จนถึงบริเวณใกลอำเภอลี ้จึงคอยไหลวกกลับไปทางเหนือเปนรูปตัวยู ผานอำเภอลี้ อำเภอบานโฮง แลวไหลตอไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับแมน้ำปงท่ีบานวังสะแกง อำเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลำพูน แมน้ำลี้
มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร แมน้ำลี้มีพ้ืนท่ีรับนำ้ (Catchment Area) ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร 
   นอกจากลำน้ำสำคัญท่ีกลาวถึงแลว ยังมีลำธาร ลำหวย จำนวนมากตามอำเภอตาง ๆ ไดแก 
    1) น้ำสาน    ไหลผานอำเภอเมืองลำพูน 
    2) น้ำเย็น    ไหลผานอำเภอบานโฮง 
    3) น้ำแมธ ิ   ไหลผานอำเภอบานธิ 
    4) น้ำขนาด    ไหลผานอำเภอแมทา 
    5) น้ำแวน    ไหลผานอำเภอลี้ 
    6) น้ำเมย    ไหลผานอำเภอแมทา 
    7) น้ำกอ    ไหลผานอำเภอลี้ 
    8) น้ำแมสะปวด  ไหลผานอำเภอแมทา 
    9) น้ำออบ    ไหลผานอำเภอบานโฮง 
    10) น้ำแมตุด  ไหลผานอำเภอแมทา 
 

ตารางรายละเอียดพ้ืนท่ีในเขตลุมน้ำ จังหวัดลำพูน 
 

ลุมน้ำ 
พ้ืนท่ีในเขตลุมน้ำปง 

 
รอยละของพ้ืนท่ีจังหวัด 
(4,505,822 ตร.กม.) 

รอยละพ้ืนท่ี 
ในลุมน้ำปง 

(ตร.กม.) (ไร) 
 

แมน้ำปง 
 

 
4,476.86 

 
2,798,038 

 
0.11 

 
12.96 

 

ลักษณะของแหลงน้ำ 
   แหลงน้ำในจังหวัดลำพูนท่ีสำคัญ ประกอบดวยลำน้ำสายหลัก คือ แมนำ้ปง แมน้ำกวง แมน้ำทา 

แมน้ำลี้ โดยมีพื้นที่ชุมน้ำ ไดแก อางเก็บน้ำ แมน้ำ คู คลอง ลำหวย สระเก็บน้ำและหนองน้ำธรรมชาติ 155 แหง 
พ้ืนท่ีผิวน้ำ 18,853 ไร สามารถเก็บน้ำได 122 ลานลูกบาศกเมตร 
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8.2 ปาไม 
    ขอมูลของกรมปาไม สถิติจำนวนพ้ืนท่ีปา ป 2563 มีเนื้อท่ีปา 1,618,442.57 ไร คิดเปน 
รอยละ 57.82 ของพ้ืนท่ีจังหวัด (พ้ืนท่ีจังหวัด มีจำนวน 2,798,924.68 ไร) หากเปรียบเทียบกับป 2562 
พบวามีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.05  

ลักษณะของไมและปาไม 
    ลักษณะของไมและปาไมในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน ประกอบดวยปาไม 3 ประเภท คือ 
    1) ปาเต็งรัง ปาแพะ ปาแดง พบในท่ีแหงแลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ มีกรวดปน ไมท่ีพบ 
 เชน ไมเหียง ไมพลวง 
    2) ปาเบญจพรรณ หรือปาผสมผลัดใบ พบบริเวณที่มีดินคอนขางลึกตามเชิงเขาและ
พ้ืนที่ราบท่ีมีความชุมชื้นมาก โดยเฉพาะริมหวยและหุบเขา มักจะมีไมสักข้ึนปะปนท่ัวไป ไมอ่ืน ๆ ประกอบดวย 
ประดู ตะแบก มะคาโมง ง้ิว สวนไมพ้ืนลางไดแก ไผชนิดตาง ๆ 
    3) ปาดิบแลง พบบริเวณหุบเขา ริมลำหวย เหมือนปาเบญจพรรณ แตบริเวณท่ีพบปาประเภทนี้ 
จะมีดินลึกกวา ความชุมชื้นมากกวา พันธุไมท่ีพบ คือ ยาง ตะเคียนทอง 

ตารางแสดงรายช่ือปาสงวนแหงชาติ จำนวน 10 แหง ในจังหวัดลำพูน 
 

ท่ี ช่ือปาสงวนแหงชาติ 
เนื้อท่ี 

ทองท่ีอำเภอ 
ไร ตารางกิโลเมตร 

1 ปาแมธิ -แมตีบแมสาร 119,375.00 191.00 เมืองลำพูน,บานธ ิ
2 ปาแมทา 392,250.00 627.60 แมทา 
3 ปาแมอาว 53,606.25 85.77 ปาซาง 
4 ปาบานโฮง 202,812.50 324.50 บานโฮง 
5 ปาขุนแมลี้ 273,750.00 438.00 ทุงหวัชาง 
6 ปาแมตืน - แมแนต 294,350.00 470.00 ลี ้
7 ปาแมลี้ 167,032.00 267.251 ลี ้
8 ปาแมหาด - แมกอ 275,000.00 440.00 ลี ้
9 ปาเหมืองจี้ - สันปาสัก 12,656.00 20.2496 เมืองลำพูน 

10 ปาดอยขุนตาล 39,206.25 62.73 แมทา 
รวม 1,830,038.00 2,927.1006  

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศ กรมปาไม ป 2563 

วนอุทยาน จำนวน 1 แหง คือ วนอุทยานดอยเวียงแกว เนื้อท่ีประมาณ 26,050 ไร หรือ 
41.68 ตร.กม. อยูในทองท่ีอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

8.3 ภูเขา 

 ดอยขะมอ เปนภูเขาลูกหนึ่งลักษณะสูงชันมาก รูปรางเหมือนหมอคว่ำ ชาวเมืองเรียกกันมาแต
โบราณวา “ดอยคว่ำหมอ” ตอมาเพ้ียนมาเปน “ดอยขะมอ บอน้ำทิพย” ท่ีเรียกเชนนั้นก็เพราะวาบนยอดดอยมี
บอน้ ำท่ี เกิดกลางแผน ดิน  ถือกันมาแต โบราณวาเปนบอน้ ำทิพย  ท่ีบริ เวณปากบอจะมีปายปกไววา  
“บริเวณบอน้ำทิพยหามผูหญิงเขา” เพราะเม่ือผูหญิงเขาไปแลวน้ำในบอจะแหงทันที ยอดดอยขะมอมีความกวาง
ประมาณ 12 เมตร ยาว 30 เมตรลอมรอบดอยนี้มีเขาสูงสลับซับซอนกันหลายลูกและมีพันธุไมนานาชนิดข้ึน
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อยางหนาแนน ดานบนมีพระวิหารตั้งอยูหลังหนึ่งกับรอยพระพุทธบาทจำลองอยูหนาวิหาร มีแผนศิลาจารึก 
เปนภาษาไทยลานนาวา“ไดสรางพระวิหารและรอยพระพุทธบาทจำลองเม่ือ พ.ศ.2470 โดยครูบาสิงหชัย วัดสะ
แลง  พระครูชัยลังกา วัดศรีชุม ขุนจันทนุปาน กำนันตำบลมะเขือแจ  และนายชัย กำนันตำบลบานกลาง  
ไดชักชวนประชาชนสรางสิ้นคากอสราง 3,000 รูป ทำบุญฉลองเม่ือ พ.ศ.2472” ตั้งอยูในเขตตำบลมะเขือแจ  
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เลขท่ี 259 หมูท่ี 12 เปนท่ีตั้งท่ีพักสงฆดอยขะมอ 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
    8.4.1 ทรัพยากรแร 
    จังหวัดลำพูน มีการทำเหมืองแรถานหินลิกไนตท่ีอำเภอลี้ ทรัพยากรแหลงทรายท้ังทรายบก
และทรายน้ำ โดยมีทาทรายแมน้ำ 9 แหงตามแนวแมน้ำปง ตั้งแตอำเภอปาซางจนถึงอำเภอเวียงหนองลอง และ
อำเภอบานโฮง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีศักยภาพแรตะก่ัว สงักะสี ฟลูออไรต และหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง   
    ในเขตทองท่ีจังหวัดลำพูน มีชนิดแรท่ีสำรวจพบในปจจุบัน จำนวน 17  ชนิด ไดแก แรถานหิน 

แรฟลูออไรต แรมังกานีส แรพลวง แรเฟลดสปาร แรดินขาว แรบอลเคลย แรตะก่ัว แรสังกะสี แรดีบุก แรแบไรต  
แรแคลไซต แรฟอสเฟต แรทองคำ หินออน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง และหินประดับ
ชนิดหินปูน โดยแหลงแรแตละชนิดมีการสำรวจพบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
     1) แหลงแรถานหิน (ลิกไนต)  

แหลงแรถานหิน (ลิกไนต) สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลลี้, ตำบลดงดำ, ตำบล 
นาทราย) และในเขตอำเภอทุงหัวชาง (ตำบลบานปวง)  
     2) แหลงแรฟลูออไรต  

แหลงแรฟลูออไรต สำรวจพบในเขตอำเภอแมทา (ตำบลทาขุมเงิน, ตำบลทากาศ) 
ในเขตอำเภอบานโฮง  (ตำบลปาพลู, ตำบลบานโฮง) และในเขตอำเภอปาซาง  (ตำบลนครเจดีย) 
     3) แหลงแรมังกานีส 

แหลงแรมังกานีส  สำรวจพบในเขตอำเภอลี้  (ตำบลแมลาน, ตำบลแมตืน, ตำบล 
ปาไผ, ตำบลศรีวิชัย, ตำบลกอ) ในเขตอำเภอปาซาง (ตำบลนครเจดีย) และในเขตอำเภอบานโฮง (ตำบลปาพลู) 
     4) แหลงแรพลวง  

แหลงแรพลวง สำรวจพบในเขตอำเภอแมทา (ตำบลทาขุมเงิน, ตำบลทาสบเสา) 
     5) แหลงแรเฟลดสปาร 

แหลงแรเฟลดสปาร สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลศรีวิชัย) 
     6) แหลงแรดินขาว 

แหลงแรดินขาว สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลดงดำ) ในเขตอำเภอแมทา  
(ตำบลทาขุมเงิน) และในเขตอำเภอปาซาง (ตำบลนครเจดีย) 
     7) แหลงแรบอลเคลย 

แหลงแรบอลเคลย สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลดงดำ) และในเขตอำเภอทุงหัวชาง 

(ตำบลบานปวง) 
     8) แหลงแรตะก่ัว 

แหลงแรตะก่ัว สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลศรีวิชัย) 
     9) แหลงแรสังกะส ี

แหลงแรสังกะสี สำรวจพบในเขตอำเภอลี ้(ตำบลศรีวิชัย) 
     10) แหลงแรแบไรต 

แหลงแรแบไรต สำรวจพบในเขตอำเภอลี ้(ตำบลศรีวิชัย) 
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     11) แหลงหินออน 
แหลงหินออน สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลแมลาน, ตำบลลี้) และในเขตอำเภอ

บานโฮง (ตำบลปาพลู,  ตำบลบานโฮง) 
     12) แหลงหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 

แหลงหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง สำรวจพบในเขตอำเภอ
แมทา (ตำบลทาขุมเงิน) ในเขตอำเภอบานโฮง (ตำบลปาพลู, ตำบลบานโฮง) ในเขตอำเภอลี้  (ตำบลศรีวิชัย, 
ตำบลแมตืน, ตำบลแมลาน, ตำบลปาไผ, ตำบลลี้) และในเขตอำเภอปาซาง (ตำบลนครเจดีย) 
     13) แหลงหินประดับชนิดหินปูน 

แหลงหินประดับชนิดหินปูน สำรวจพบในเขตอำเภอบานโฮง (ตำบลปาพลู)  
และในเขตอำเภอลี ้(ตำบลแมตืน, ตำบลศรีวิชัย, ตำบลปาไผ, ตำบลแมลาน) 
     14) แหลงแรแคลไซต 

แหลงแรแคลไซต สำรวจพบในเขตอำเภอบานโฮง (ตำบลปาพลู) และในเขตอำเภอลี้ 
(ตำบลแมลาน)   
     15) แหลงแรฟอสเฟต 

แหลงแรฟอสเฟต สำรวจพบในเขตอำเภอแมทา (ตำบลทาขุมเงิน) และในเขต
อำเภอลี ้(ตำบลปาไผ) 
     16) แหลงแรดีบุก 

แหลงแรดีบุก สำรวจพบในเขตอำเภอลี ้(ตำบลแมตืน) 
     17) แหลงแรทองคำ 

แหลงแรทองคำ สำรวจพบในเขตอำเภอลี้ (ตำบลดงดำ) 
8.4.2 ทรัพยากรดิน 
ลักษณะดินในจังหวัดลำพูนเปนดินภูเขา เนื่องจากภูมิประเทศเปนภูเขา ภายในหุบเขามีท่ีราบ

เล็ก ๆ ประกอบดวยท่ีราบลุมแมน้ำ และท่ีราบข้ันบันไดระดับตาง ๆ ท่ีราบเหลานี้เกิดจากการทับถมของตะกอน 
ท่ีแมน้ำพามา ในท่ีราบลุมมักเปนดินเหนียว สวนท่ีราบข้ันบันไดมักเปนดินรวนหรือดินทราย ลักษณะของดินเหมาะสม
สำหรบัการเพาะปลกู  

8.4.3  ทรัพยากรน้ำ 
แหลงน้ำในจังหวัดลำพูนท่ีสำคัญ ประกอบดวยลำน้ำสายหลัก คือ แมน้ำปง แมน้ำกวง แมน้ำทา 

แมน้ำลี้ โดยมีพื้นที่ชุมน้ำ ไดแก อางเก็บน้ำ แมน้ำ คู คลอง ลำหวย สระเก็บน้ำและหนองน้ำธรรมชาติ 155 แหง 
พ้ืนท่ีผิวน้ำ 18,853 ไร สามารถเก็บน้ำได 122 ลานลูกบาศกเมตร 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

  
    
 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ       
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื ่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ              
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค       
ทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข          
ที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้ม ีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้อง               
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต้องนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเปา้หมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ  
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ        
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาท ิอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ        
๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที ่ผ ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ  
ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ      
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหา     
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื ่อมล้ำในหลายมิติ  ขณะที ่ป ัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย                  
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ ้นและแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวาง   กลยุทธ์ระยะยาวในการฟื ้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ           
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื ่องและความยืดหยุ ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา          
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง         
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ    
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ    
ความมั ่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืนซึ ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ             
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค  

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง       
ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ      
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร 
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู ่ความเชื ่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี ่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน 
ที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ 
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร  
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที ่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื ่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค 
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้าย
ถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ 
ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจ ูงใจในการย ้ายถิ ่นไปยังประเทศที ่ม ีระด ับการพัฒนาที ่ด ีกว ่า  อาจทำให้                   
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ    
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 



- 44 - 
 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ ้นทั ้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที ่กว้างขวางมากขึ ้น ซึ ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที ่สำคัญ               
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี ่ยงด้านอื ่นๆ ที่ซับซ้อนขึ ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื ่องมือ           
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก  การเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น          
อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก   
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา         
ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื ่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี ่ยวข้องซึ ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่ อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที ่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
 ดังนั ้น ภายใต้เงื ่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทั ศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พื้นฐานประชารัฐ เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ  
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการ 
ได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ       
ความเป็นธรรมและความอยู ่ด ีมีสุขของประชาชน  ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม         
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง         
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความม่ันคง หมายถ ึง การมีความมั่นคงปลอดภ ัยจากภ ัยและการเปล ี ่ ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ            
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   
มีระบบการเมืองที่มั ่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบ าล       
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว    
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ         
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั ่งคั ่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่องและ              
มีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ      
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทย 
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ 
ได ้แก่ ทุนมนุษย์  ท ุนทางปัญญาทุนทางการเง ิน  ทุนที ่ เป ็นเคร ื ่องม ือเครื ่องจ ักร  ทุนทางส ังคม และ                   
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและ    
การฟื ้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล      
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ 
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
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๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
                  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น                   
จำเป็นจะต้องมีการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนา 
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง  และมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถใน       
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ ่งยุทธศาสตร ์ชาต ิท ี ่จะใช้เป ็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต ่อจากนี ้ไป                  
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                     
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย  เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  และภัยพิบัติได้          
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ   
 (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
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 ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุข       
ให้เกดิขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง   
  (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
  (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
  (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  
  (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
  (๒) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
  (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทาง
บกและทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
  (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ   
ทุกรูปแบบและทุกระดับ   
  (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  
  (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
  (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง        

ของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที ่มุ ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื ้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่               
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ 
นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึง     
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  และ            
การกระจายรายได้  
 (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย            
๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
  (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
  (๒) เกษตรปลอดภัย  
  (๓) เกษตรชีวภาพ  
  (๔) เกษตรแปรรูป   
  (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต        
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย       
  (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
  (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
  (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
  (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
  (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
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 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที ่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย  
  (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
  (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
  (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
  (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
  (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
  (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
  (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
  (๔) พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด           
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง          
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์   
  (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  (๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา  
  (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
  (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  
  (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
  (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับ     
กับศตวรรษที่ ๒๑  
  (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ        
ความต้องการของตลาด   
  (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑  มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
  (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  
  (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
  (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
  (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
  (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
  (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
  (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
  (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   
  (๓) การดึงดูดกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ         
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
  (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
  (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
  (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
  (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน   
  (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
  (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
  (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
  (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ     
  (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื ่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 

 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี   
 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย      
๔ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
  (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
  (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
  (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
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  (๔) เพิ ่มผลิตภาพและคุ ้มครองแรงงานไทยให้เป ็นแรงงานฝีมือที ่ม ีค ุณภาพและ        
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน  
  (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุ่ม  
  (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
  (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
  (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
  (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
  (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
  (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
  (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
  (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
   (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
  (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน      
  (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
  (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
  (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด 
การตนเอง   
  (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัด          
การวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
  (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
  (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
  (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล            
ทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  (๑) เพิ ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
  (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  
  (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  ทั่วประเทศ  
  (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
  (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
  (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
  (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
  (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
  (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  (๒) มีการปรับตัวเพื ่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ           
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๓) มุ่งเป้าสู ่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้า งพื ้นฐาน       
ของภาครัฐและภาคเอกชน   
  (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที ่เกิดจาก        
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
  (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
  (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
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  (๓) จัดการมลพิษที ่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ          
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
  (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
  (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการ     
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
  (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ        
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  (๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
  (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
  (๓) พัฒนาความมั ่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร          
ต่อสิ่งแวดล้อม  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน   
  (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  
  (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
  (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
  (๓ )จ ัดโครงสร ้างเช ิงสถาบ ันเพ ื ่อจ ัดการประเด ็นร ่วม ด ้านการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   
  (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ              
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม”โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื ่อมโยงถึงกันและ           
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน 
มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่ อมล้ำและ
เอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ       
การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
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ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   
  (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า         
ของภูมิภาค  
  (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้  
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
  (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
  (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
  (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน         
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   
  (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
  (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
  (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
  (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
  (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บ ุคลากรภาคร ัฐเป ็นคนด ีและเก ่ง ย ึดหล ักค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีจ ิตสำนึก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
  (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ  
  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
  (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้   
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  (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  
   (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
  (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น      
  (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
  (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
  (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง  
  (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
  (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม   
  (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 
 

  
  เนื ่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นนั้น จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว  
มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ซึ ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั ้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี               
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมี
ปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง และ
เลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต      
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้      
คนไทยม ีท ัศนคต ิ และพฤต ิกรรมตามบรรท ัดฐานที ่ด ีของส ังคม ได ้ร ับการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพสู ง                      
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

  (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู ้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่าง          
มีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
 (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้       
ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
  (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
  (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่
สุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ      
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  (๗) ผล ักด ันให ้สถาบ ันทางส ังคมม ีส ่วนร ่วมพัฒนาประเทศอย ่างเข ้มแข็ง  อาทิ             
กำหนดมาตรการดูแลครอบครัวที ่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้           
ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม            
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ 
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ 
เหลื ่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที ่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน           
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก      
ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้     
ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ           
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม      
ทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน          
การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน
แก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/
ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
  ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง 
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ ้น ประชาชนและผู ้ประกอบการเข้าสู ่ระบบภาษีมากขึ ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาท       
ต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และ       
ด้านการเงิน อาทิ เพิ ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน           
ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุง่เน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน 
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง 
การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดิ นเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  ดังนั ้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ ่งเน้นการรักษาและฟื ้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ          
การสร้างความมั ่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้า งคุณภาพ 
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สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด 
จากสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน  
  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  (๗) การพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย 
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่ นคงกับนานา
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อม
ต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณา
การสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก     
ของชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
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 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อ        
การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่
ขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ในสังคมไทย 
 ดังนั้น การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง 
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ              
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู ่ในระดับที ่ดีขึ้น       
และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี      
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน     
การคลังภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
  (๔) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้ 
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการ และ 
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มี 
ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ 
เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า         
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 
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  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก    
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ำ  
  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที ่เกิด      
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ           
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก        
ทางการค้า      
  (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคม      
ของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
 (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั ่วถึง            
และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ     
ด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม        
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง    
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 
 ดังนั ้น การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถการแช่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี
ที ่นำสู ่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื ่อลด            
ความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย    
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ  กระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้
ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที ่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และการเพิ ่มมูลค่า            
การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้         
ที่หลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น      
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง    
  (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื ้นที่บริเวณชายฝั ่งทะเลตะวันออก        
ให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง            
กับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ    
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้น   
การพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับมิตรประเทศ และเป็น     
การขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนิน 
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื ่อการพัฒนา             
กับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ       
ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย 
รวมทั ้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูม ิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน              
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 
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  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์       
  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน     
ที่โดดเด่นในภูมิภาค  
  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน     
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้าน        
ที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 
 

 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ 
มีดังนี ้

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ    
ชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปลี ่ยนแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ            
ที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบ      
ในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food , Agriculture & Bio-Tech) 
อาท ิเทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-
Med) อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
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๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์            
และเทคโนโลยีสมองกลฝังต ัว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture 
& High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
 

            

 
 

                        ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่มีอัตลักษณ์  มีฐานทรัพยากร     
ธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
เหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใ ห้ความสำคัญกับ
สุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 ดังนั ้น การพัฒนาภาคเหนือจะต้องนำศักยภาพต่าง ๆ ของพื ้นที ่มาใช้ในการต่อยอด       
การผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่น  
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
ทิศทางการพัฒนาภาค 
 มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโต
อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน”  
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative 
LANNA ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง  

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั ่งย ืน เช ื ่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
                 แนวทางการพัฒนาที ่ 3  พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
                แนวทางการพัฒนาที่ 4  เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน          
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 

แนวทางการพัฒนาที่  5  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

แนวทางการพัฒนาที่  6  อนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ            
ที่มีความสมดุล ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 

“ พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์  สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างท่ัวถึง ” 

ประเด็นการพัฒนาที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น 
2. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม 
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  

แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง 

จังหวัดลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา
และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ ่นของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพิ ่มศักยภาพการท่องเที ่ยว             
เชิงธรรมชาติ เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 
วัตถุประสงค ์

เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
และต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
  การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพ       ความ
งาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนา
ผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านและAEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
  2. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 
  3. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตร       
ที่สำคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจำหน่าย เพ่ือการ
เชื่อมโยงธุรกิจ 
  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ประเด็นการพัฒนาที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 
วัตถุประสงค์ 

1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

เพื่อส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหาร
จัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่น
ควัน (PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่าง
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน 

 

  

 แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 - 2570) มีการทบทวนเพื ่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12            
และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา         
ในระยะ 5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้         
จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์    “ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง ” 

นิยาม 
 เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. LAMPHUN SMART CITY ; มุ่งสืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์      
การท่องเที่ยว 

2. LAMPHUN CREATIVE LANNA ; มุ่งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรรมเชื่อมโยง    
หัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรมส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่      
การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 

3. LAMPHUN FOOD VALLEY ; มุ ่งต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นส่งเสริม    
ระบบเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

4. LAMPHUN GREEN AND CLEAN CITY ; มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน   
ให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นเมืองแห่งความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต        
ให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน 
  

แผนพัฒนาจังหวัด 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
๑. เพื ่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายทางเศรษฐกิจแบบสมดุล                 

ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร โดยเน้นส่งเสริมการพัฒนาจากฐานศักยภาพ ของจังหวัด 
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ให้อย่างทั่วถึง และ         
เป็นธรรม เป็นสังคมที่มั ่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ 
ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ  

๓. เพื ่ออนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของเมือง          
ให้น่าอยู่และยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค ์

เพื ่อพัฒนาเมืองเก่าเมืองแห่งวัฒนธรรมเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองเก่าที่ Smart และเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
แนวทางการพัฒนา 

1. เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณณ์เฉพาะถิ่น  

2. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 
3. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรรมอัตลักษณ์วิถี 
4. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 

ประเด็นที่ 2 :  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
วัตถุประสงค ์

เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานผลิตของจังหวัด และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
เมืองใหม่ท่ีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สร้างงานและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมเชื่อมโยงฐานการผลิตของจังหวัด และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ 
เมืองใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน 

2. ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรรรม 
3. บ ูรณาการทำงานและยกระด ับสถานประกอบการอ ุตสาหกรรมและห ัตถกรรม                  

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
4. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม และ

สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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5. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
                    6. พัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื ้นฐาน เพื ่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม 

ประเด็นที่ 3 : เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค ์

เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรแปรรรูป 
เกษตรมูลค่าสูง และเกษตรสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรสุขภาพ 
3. เกษตรมูลค่าสูง 
4. Lamphun Food Valley 
5. ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
6. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร        

ทั้งระบบ 

ประเด็นที่ 4 : เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับสู่ความม่ังคั่ง เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย 
3. เสริมสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุเชิงรุก 
4. เสริมสร้างเมืองแห่งการศึกษาและเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย 
5. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 
6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์และอุบัติเหตุบนท้องถนน 
7. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
9. การป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 
10. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
11. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล 
12. การสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และการจัดกา รคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของเมืองทั้งระบบ 
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วิสัยทัศน์ :  “ สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง ” 
นิยาม  :   การพัฒนาคนที่มีความหลากหลายบนฐานของการพัฒนาที่พอพียงอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. Lamphun a pride of a lanna : สืบสานและต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม                    
ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน 

2. Lamphun a craftmanship : พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสู ่นว ัตกรรมชั ้นนำ            
ของประเทศและนานาชาติ 

3. Lamphun a wellbeing city : ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุก        
ภาคส่วนอยา่งมั่นคง และม่ังคั่งบนฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. Lamphun a sustainable learning city : เสริมสร้างสังคม ชุมชนและทุกภาคส่วน           
เพ่ือมุ่งเน้นและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

บนพื้นฐานของการอยู่รวมกันอย่างสงบ สันติและสมานฉันท์ ที่นำไปสู่การการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งภาคการ เกษตร

และอุตสาหกรรม ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ         
ความต้องการของประชาชนชาวลำพูน 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดี มีสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่              
ของประชาชนชาวลำพูนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  

4. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนชาวลำพูนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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นโยบายของนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี      
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั ่วถึง  โดยมุ ่งเน้นเส้นทางสู ่แหล่ง        
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่การเกษตร 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การขุด
เจาะบ่อบาดาล รวมทั้งการจัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร 

1.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐานและ       
การจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานครบวงจรและตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ อย่างมี

ความสุขบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื ่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ ่นและชุมชน โดยมี         
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรมอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น 

1) ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรมูลค่าเพิ่ม ตามแนว
พระราชดำริ เน้นการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลค่าผลผลิตอย่างครบวงจร 

2) เพ่ิมศกัยภาพกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองและสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์พ้ืนบ้าน 
4) ส่งเสริมการจัดหาตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน

จำหน่ายผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด ภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต"  
2.2 ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจ

ชุมชน (SME) โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ลำพูน เช่น 

1) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตรวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ได้รับการรองรับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2) สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชน (OTOP) ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้ง การจัดงานแสดงสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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2.3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

3. ด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย เช่น   

1) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง  ๆ        
ให้เป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพ และมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน และสถานศึกษา ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื ่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ            
ของประชาชนในระดับพ้ืนฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น   

1) ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านวิชาการและ
องค์ความรู้  

2) สนับสนุนการจัดตั ้งศูนย์สุขภาวะชุมชนระดับอำเภอ เพื ่อเป็นแหล่งเร ียนรู้             
การให้บริการด้านสาธารณสุขและด้านวิชาการ ตามภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

4. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา และการสนับสนุนส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา การทำนุบำรุงรักษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ เช่น 

1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพ       
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 

2) สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการ
เทคโนโลยีและการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

3) จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

4.2 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพและสู่ความเป็นเลิศ  เช่น 
1) ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา ให้สมบูรณ์และ

ได้มาตรฐาน สำหรับการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย  
และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน ในระดับอำเภอ
และจังหวัด 
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4.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่
และสืบทอดต่อไป เช่น 

1) ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั ้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และ  ศาสนธรรม             
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน มรดกวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป 

5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื ่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั ่งยืน โดยมี          

แนวทางการดำเนินการ ดังนี้   
5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์และ

พัฒนาเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5.2 สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม 
5.3 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ และการกำจัดผักตบชวา ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.5 สนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นท่ีสันทนาการของประชาชน 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

เพื ่อให้ประชาชนมีส ่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา และการเพิ ่มประสิทธ ิภาพ                
ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทาง       
การดำเนินการ ดังนี้  

6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งหลักการแห่งสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง 

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงาน       
ของงานท้องถิ่น 

6.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง
ดูแลด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร  

6.4 ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ด้านการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภาครัฐ 
เพื่อประสานการทำงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ  ในการวางแผนและพัฒนาจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินการ เช่น  

7.1 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีคุณภาพและ         
มีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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7.2 ประสานผลักดันโครงการก่อสร้างขยายถนนสาย 106 (ช่วงอำเภอเถิน - ลี้ -บ้านโฮ่ง)          
เป็น 4 ช่องทางจราจร เพ่ือพัฒนาเป็นถนนสายวัฒนธรรมตามรอยครูบาฯ และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านการค้า      
การลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

7.3 ประสานผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินการขยายการจ ัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในจังหวัดลำพูน เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั้งด้านการศึกษา วิชาการและสร้างโอกาสการมีงานทำ 

7.4 ประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการนำผลงานวิจัย        
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตสู่เกษตรกร         
ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 

7.5 ประสานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว ิทยาเขตเชียงใหม่ ในการสนับสนุน          
องค์ความรู้ด้านวิชาการและแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา     
ให้เกิดความเสมอภาคและสนองความต้องการของเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา 

 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื ่อแสดงสถานการณ์          
ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาพการณ์           
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

 

2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

“ สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง ” 
 

นิยาม :  การพัฒนาคนที่มีความหลากหลายบนฐานของการพัฒนาที่พอพียงอย่างยั่งยืน 
 

2.2 พันธกิจ 
1. Lamphun a pride of a lanna : สืบสานและต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม                    

ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน 
2. Lamphun a craftmanship : พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสู ่นว ัตกรรมชั ้นนำ            

ของประเทศและนานาชาติ 
3. Lamphun a wellbeing city : ยกระด ับค ุณภาพช ีว ิต ส ังคมและส ิ ่ งแวดล้อมที ่ดี               

ในทุกภาคส่วนอย่างม่ันคง และม่ังคั่งบนฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน 
4. Lamphun a sustainable learning city : เสริมสร้างสังคม ชุมชนและทุกภาคส่วน           

เพ่ือมุ่งเน้นและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ด ี
4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.4 เป้าหมายการพัฒนา 
1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

บนพื้นฐานของการอยู่รวมกันอย่างสงบ สันติและสมานฉันท์ ที่นำไปสู่การการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรม ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ         
ความต้องการของประชาชนชาวลำพูน 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดี มีสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่              
ของประชาชนชาวลำพูนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  

4. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนชาวลำพูนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 
2.5 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 

วัตถุประสงค ์
เพื ่อฟื ้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเชื ่อมโยงแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม  

และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ บนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สร้างโอกาสเพ่ิมรายได้
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาและยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีใหม่ 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมเศษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโต          

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

และทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม         

มาใช้ในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟู (แหล่ง) 2 3 4 5 6 
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน       2 4 6 8 10 
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ) 

1 2 3 4 5 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 : เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนฐานของความพอเพียง ทั้งใน
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำเพ่ือการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

2. ส่งเสริมภาคการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และเพิ่มทักษะผู้ประกอบ     
การธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพ่ือการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (แหล่ง) 

5  10  15  20  25  

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ 
ขุดลอก คูคลอง  

5  10  15  20  25  

โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมภาคการผลิต การเกษตร 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม 

1 2 3 4 5 

โครงการ/กิจกรรมการเพ่ิมทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ  1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที่  1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ สระเก็บน้ำ  
2. ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล รวมทั้งการจัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ที่  2 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้สร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรมูลค่าเพิ ่ม ตามแนว
พระราชดำริ เน้นการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลค่าผลผลิตอย่างครบวงจร 

2. ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองและสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์พ้ืนบ้าน 
4. ส่งเสริมการจัดหาตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนจำหน่าย

ผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด ภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" 
5. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตรวมทั้ง ส่งเสริม         

ให้ได้รับการรองรับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
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6. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้ง การจัดงานแสดงสินค้าชุมชนให้ 
8. ส่งเสริมการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการยกระดับคุณภาพ

และปริมาณผลผลิตการเกษตรให้มีขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำพูนในทุกภาคส่วนให้มีชีวิต สุขภาวะ อนามัยที่ดี          
มีความสุข และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชน 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส      
อย่างทั่วถึง 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม          

ให้พร้อมรองรับการแข่งขันกีฬา 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน (เส้นทาง) 

10 15 20 25 30 

จำนวนเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ได้รับสวัสดิการสังคมช่วยเหลือเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ) 

10 15 20 25 30 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
ประชาชนในชุมชน  

10 15 20 25 30 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านกีฬา 10 15 20 25 30 
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่/
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมรองรับการแข่งขันกีฬา 

1 2 3 4 5 

สัดส่วนของประชาชนทีม่ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อประชาชน
ทั้งหมดในชุมชน (ร้อยละ)  

10 15 20 25 30 
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กลยุทธ์ที่  1 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน  

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน  และ            

การจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานครบวงจรและตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 
2. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 

กลยุทธ์ที่  2 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เป็น

บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน และสถานศึกษา ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง            
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์ที่  3 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน             
ในระดับพ้ืนฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่ วถึง รวมถึง         
การพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านวิชาการและ            
องค์ความรู้  

2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะชุมชนระดับอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การให้บริการ           
ด้านสาธารณสุขและด้านวิชาการ ตามภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
กลยุทธ์ที่  4 

ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ และส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื ่อสุขภาพ มุ ่งสู่        
ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา ให้สมบูรณ์และ          
ได้มาตรฐานสำหรับการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน ในระดับอำเภอ          
และจังหวัด 
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กลยุทธ์ที่  5  
ปรับปรุง/ก่อสร้าง สถานที่พื้นที่สีเขียว ให้มีคุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐาน รองรับ         

การมีสุขภาวะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์และ
พัฒนาเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม 
3. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ และการกำจัดผักตบชวา ร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. สนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเป็นสถานที่พักผ่อน      

หย่อนใจและเป็นพ้ืนที่สันทนาการของประชาชน 
กลยุทธ์ที่  6 

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง

หลักการแห่งสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงาน            

ของท้องถิ่น 
3. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น เพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผน     
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง
ดูแลด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ลำพูนเป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง    

เท่าเทียมและท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่นให้คงอยู่           

และยั่งยืน 
2. ประชาชนในจังหวัดลำพูนเข้าถึงการศึกษาทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

10 15 20 25 30 

สัดส่วนของเยาวชนที่เข้าศึกษาภาคบังคับต่อเยาวชน
ทั้งหมดในชุมชน (ร้อยละ) 

90 91 92 93 94 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัดลำพูน 

5 10 15 20 25 

กลยุทธ์ที่  1 
ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนธรรม เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป 
กลยุทธ์ที่  2 

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพเท่าทัน      
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 

2. สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะทางวิชาการ
เทคโนโลยีและการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
 

2.6 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดลำพูน จากวิสัยทัศน์ของจังหวัด 
(Vision) “ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง ” 
                     เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการกำหนด
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้จังหวัดลำพูนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีการกำหนดจุดเน้น
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  2. เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3. เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
  4. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากวิสัยทัศน์
(Vision) “ สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง ”                    
 เพื ่อให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้มีการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต        
อย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  จึงมีการกำหนดจุดเน้นตำแหน่ง               
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
 2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 
แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน  ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถ ีใหม่              
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  9  :  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3. แผนการพัฒนาภาคเหนือ  ดังนี้ 
- แนวทางการพัฒนาที่ 3  :  พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้ 
- ประเด็นการพัฒนาที่  1  :  การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่ 
5. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

ในวิถีใหม่                

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีความเชื่อมโยง    
กับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่  7  :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
- ยุทธศาสตร์ที่  8  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์ที่  9  :  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3. แผนการพัฒนาภาคเหนือ  ดังนี้ 
- แนวทางการพัฒนาที่  2  :  พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั ่งยืน เชื ่อมโยงสู่

อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ดังนี้ 
- ประเด็นการพัฒนาที่  3  : การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 
5. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  2  :  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- ยุทธศาสตร์ที่  3  : เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์     
เพ่ือการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล้ำในสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์ที่    5   :   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่  6  :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
3. แผนการพัฒนาภาคเหนือ  ดังนี้ 
 - แนวทางการพัฒนาที่  5  :  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 - แนวทางการพัฒนาที่  6  :  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มี         

ความสมดุล ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ดังนี้ 
- ประเด็นการพัฒนาที่  4  :  การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน 
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5. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  2  :  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- ยุทธศาสตร์ที่  4  :  เมืองแห่งความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  มีความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพ่ือ          
การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  3 :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
3. แผนการพัฒนาภาคเหนือ  ดังนี้ 
- แนวทางการพัฒนาที่  3  : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ดังนี้ 
- ประเด็นการพัฒนาที่  1  : การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่ 
5. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่  4  :  เมืองแห่งความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป  

 

 
1.

ยุทธศาสตร
ดานความ

ม่ันคง 

2.ยุทธศาสตรชาติ  
ดานการสราง

ความสามารถในการ
แขงขัน 

3. ยุทธศาสตรชาต ิ
 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

6. ยุทธศาสตรชาติ  
ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

4. ยุทธศาสตรชาติ  
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

 

 
๑. ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน

 

๒. ยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๕. ยุทธศาสตรการเสริมสราง 
ความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตรการสราง
ความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันได
 

๔. ยุทธศาสตรการเติบโต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แผนพัฒนา
ภาคเหนือ  

1. พัฒนาสูการเปน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ Creative 

LANNA ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย 

ลำพูน ลำปาง 

4.  เสริมศักยภาพของ
เมืองและพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และเอ้ือ

ตอการอยูอาศัย 

5  พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพ่ือแกไขปญหา
ความยากจน พัฒนาผูสูงอายุ

สูการเปนผูสูงอายุท่ีมี
ศักยภาพ (Active Aging) 

และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

2. พัฒนาการ
ผลิตตามระบบ
เกษตรกรรม

ยั่งยืน เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรม

แปรรูปมูลคาสูง 

3. พัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
บริการบนฐาน
ภูมิปญญาและ

วัฒนธรรม 

6  อนุรักษและฟนฟูปา  
ตนน้ำ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ำท่ีมีความสมดุล 
ปองกันและแกไขปญหา

หมอกควัน ปญหา
สิ่งแวดลอมเมือง 

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
ภาคเหนือ

   
 

 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองเท่ียวและการคาในพ้ืนท่ี 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอมเพ่ือลด 
ฝุนควัน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
มูลคาสูงดวยการสงออก

สินคาและบริการนอกพ้ืนท่ี 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจเกษตร

สรางสรรค 

๖. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการใน

ภาครัฐ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 

๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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4. เมืองแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู   

แผนพัฒนา
จังหวัดลำพูน 

 

 
1. เมืองแหงวัฒนธรรรม  

อัตลักษณวิถีและการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรค 

4. เมืองแหงความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

2.  เมืองแหงอุตสาหกรรม 
หัตถอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

3. เมืองแหงเกษตร
สุขภาพและเกษตร

นวัตกรรมสรางสรรค 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต
จังหวัดลำพูน  

 

1. เมืองแหงวัฒนธรรม
หลากหลายและการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
วิถีใหม 

2. เมืองแหงนวัตกรรม

การเกษตร อุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

3. เมืองแหงคุณภาพชีวิต 
สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

ยุทธศาสตร

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

ลำพูน 

 

 

1. เมืองแหงวัฒนธรรม
หลากหลายและการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
วิถีใหม 

4. เมืองแหงภูมิปญญา

และการเรียนรู   

 

2. เมืองแหงนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจสรางสรรค 

3. เมืองแหงคุณภาพชีวิต  
สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 
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  3.1.1 การวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค SWOT ANALYSIS ทำการวิเคราะห์ประเด็นอันเป็น
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และประเด็น       
ที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่เป็นโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)        
ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strength : S) 
  1. จังหวัดลำพูนมีภูมิศาสตร์ทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อทั้งทาง
รถยนต์ รถไฟ และ เครื่องบินกับจังหวัดต่างๆ 
  2. จังหวัดลำพูนเป็นที ่ตั ้งนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทำให้เกิด        
การจ้างงาน และส่งผลให้รายได้ต่อประชากร/GDP รายได้ต่อหัว 204,009บาท/คน อยู ่อันดับที ่ 17          
ของประเทศ (สูงสุด 988,748 ต่ำสุด 59,497) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (172,790) 
  3. จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีวัฒนธรรมแบบเมือง
เก่า/เมืองดั้งเดิม มีชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ที่สามารถนำมา
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดลำพูนได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับ 4 จังหวัด
ภาคเหนือบน 1 และ 8 จังหวัดภาคเหนือบน รวมทั้งระดับประเทศจากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัด 
  4. การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชน 
จำนวน 5 แห่ง เพื่อแบ่งเบาจำนวนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษา
สุขภาพ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน จากดัชนีการพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน  
  5. จังหวัดลำพูนมีระบบการบริหารและจัดการด้านสาธารณสุขที ่ เข้มแข็ง  จากกลไก          
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระทั่งทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีจำนวนผู้ป่วย 
(สูงสุด   ถึงน้อยสุด) อยู่ในจังหวัดลำดับที่ 74 ของประเทศ 
  6. จังหวัดลำพูนมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่ที ่สามารถ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ให้เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของภูมิภาค 
จากการวิเคราะห์ GPP ของจังหวัดลำพูนปี 2562พบว่าภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนถึง 51% ของ GPP ทั้งหมด
ของจังหวัด และเม่ือเปรียบเทียบภาพรวมกับกลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 1 มีสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมถึง 44 % 
  7. จังหวัดลำพูนเป็นเมืองหัตถกรรมผ้าฝ้ายที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น และ เป็นแหล่งแกะสลักไม้    
ที่มีชื่อเสียงของประเทศ 
  8. คนลำพูนมีพื ้นฐานแนวคิดความตื ่นตัวต่อระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย          
จากการที่มีประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดในประเทศติอต่อกัน 13 ครั้ง  
  9.จังหวัดลำพูนเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

(3) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  10. จังหวัดมีความชำนาญในการผลิตทางการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ลำไย มะม่วง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ปศุสัตว์ คือ โคนม และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
/GI. เช ่น ลำไย จากการวิเคราะห์ที ่ใช ้ในการวัดระดับความชำนาญโดยวิธ ี Location Quotient (LQ)           
พบว่าจังหวัดลำพูนมีระดับความชำนาญการผลิตในภาคการเกษตรสูงกว่ากลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ 
  11. จังหวัดลำพูนมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน  
  12. จังหวัดลำพูนมีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดที่เข้มแข็ง ภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายความร่วมมือของประชาชนทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กร
สงฆ์ที ่มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมด้านจิตศรัทธา และด้านสังคม แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจาก ดัชนี          
การพัฒนาจังหวัดด้านความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วน
องค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน (แห่ง/แสนคน) 
  13. จังหวัดลำพูนมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นเมือง
เกษตรกรรม และตั้งอยู่ใกล้เมืองใหญ ่
  14. จังหวัดลำพูนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และมีภูมิปัญญา
สำคัญ 
  15. จังหวัดลำพูนมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และองค์ความรู ้แพทย์แผนไทย      
แพทย์ทางเลือกท่ีสามารถต่อยอดได้ 
  16. จังหวัดลำพูนมีองค์กรสงฆ์ท่ีมีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมด้านจิตศรัทธา และด้านสังคม 
  17. จังหวัดลำพูนมีสนามกอล์ฟครบวงจรทำให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ ส่งเสริม      
การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และ กีฬาหลายแห่ง 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
  1. จังหวัดลำพูนโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ มีผู ้ด้อยโอกาส /คนพิการ         
ในจำนวนที่เพ่ิมสูงขึ้น และ สวัสดิการรัฐยังไม่ครอบคลุม  
  2. จังหวัดลำพูนมีปัญหาด้านประชากรแฝงจำนวนมากส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคม  
  3. จังหวัดลำพูนมีปัญหาประชากรด้านอัตราการฆ่าตัวตายสูง สาเหตุจาก หนี้สินนอกระบบ 
และการพนันออนไลน์ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากดัชนีการพัฒนาจังหวัดด้านสันติภาพและความยุติธรรม     
ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และอัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนคน) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประประเทศ          
ซึ่งเป็นจุดที่ต้องเร่งแก้ไข 
  4. จังหวัดลำพูนมีปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 
  5. การพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ 
  6. แรงงานนอกระบบบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม 
  7. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขาย
สินค้าออนไลน์ 
  8. จังหวัดลำพูนไม่มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่รองรับสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ ทำให้ขาดงานวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด 
  9. จังหวัดลำพูนขาดโรงแรมที ่พักรองรับนักท่องเที ่ยวในช่วงเทศกาล เพื ่อการดึงดูด               
ให้นักท่องเที่ยวมาพัก 
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10. จังหวัดลำพูนขาดระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 
  11. จังหวัดลำพูนมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และการกระจายแหล่งน้ำในระบบ
ชลประทาน  
  12. จังหวัดลำพูนมีน้ำแม่ทา แม่น้ำลี ้แต่ไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลาง          
ขนาดใหญ่ได้ 
  13. บางพื้นที่ที ่ห่างไกลเขตเมืองได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านแหล่งน้ำไม่เพี ยงพอ       
ต่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 
  14. พ้ืนที่บริเวณเมืองขยาย และ/หรือ บริเวณท่ีตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่มีปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
  15. ยังขาดการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดมาเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 
  16. ยังขาดทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ ผลผลิตการเกษตรเชิงนวัตกรรม 
  17. ภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมีส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร และสารเคมีตกค้าง        
ในผลผลิต 
  18. ภาคการเกษตรในพ้ืนที่ยังไม่สามารถเชื่อมไปสู่ระบบอุตสาหกรรมทำให้ไม่สามารถเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า และผลผลิตได้  
  19. ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs.) ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Supply) ในจังหวัดขาด
การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม 
  20. ภาคการเกษตรยังขาดการเช ื ่อมโยงเป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่ และเครือข ่าย
เกษตรกรรมคุณภาพ 

โอกาส (Opportunities : O) 
  1. การย้ายศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ และการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่         
บนพื้นที่หนึ่งพันไร่ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง และการขยายตัวของการค้า การขาย การลงทุน และ
การท่องเที่ยวในอนาคต 
  2. การเป็นเมืองแฝดกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาแบบคู่ขนาน 
  3. การพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งที ่ 2 ในพื ้นที ่จังหวัดลำพูนจะส่งผลต่อการเติบโต        
ของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน 
  4. การมีกลไกการรับซื้อผลผลิตการเกษตร เช่น ล้งลำไย มาลงทุนในพื้นที่ทำให้สามารถ        
ลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตออกจำหน่าย 
  5. นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในเขตอุตสาหกรรมสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น 
  6. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจความเป็นเมืองเก่า/เมือง
ดั้งเดิมทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดลำพูน
เพ่ิมมากข้ึน 
  7. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตเพื่อลดต้นทุนอุตสาหกรรม และ
การเกษตร 
  8. แนวคิดระบบตลาดออนไลน์ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้า และบริการที่       
ตรงกลุ่มเป้าหมายขึ้น  
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ภาคการผลิต 2009 2010 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
ภาคเกษตร 10,597  16,977  21,886  22,469  17,630  21,735  14,194  13,206  14,780  16,957  13,579  
อัตราการเปล่ียนแปลง 60.21    28.91    2.67     (21.54)   23.28    (34.70)   (6.96)    11.92    14.73    (19.92)   
อุตสาหกรรม 27,314  37,352  32,468  28,125  28,523  34,768  35,218  35,245  36,963  38,967  41,485  
อัตราการเปล่ียนแปลง 36.75    (13.07)   (13.38)   1.42     21.90    1.29     0.08     4.87     5.42     6.46     
บริการ 15,400  16,979  18,471  19,488  18,701  20,442  20,249  21,835  23,571  25,190  25,821  
อัตราการเปล่ียนแปลง 10.26    8.79     5.50     (4.04)    9.31     (0.95)    7.83     7.95     6.87     2.51     
Gross provincial product (GPP) 53,310  71,308  72,825  70,081  64,854  76,945  69,660  70,286  75,313  81,114  80,885  
อัตราการเปล่ียนแปลง 33.76    2.13     (3.77)    (7.46)    18.64    (9.47)    0.90     7.15     7.70     (0.28)    

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) จังหวัดล าพูน ปี 2552-2562

9. ราคาประเมินที่ดินในจังหวัดลำพูนมีมูลค่าไม่สูงมากเหมาะสมกับการลงทุน 
  10. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพลังงานโซลาเซลล์ทำให้ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
  11. ด้านการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูนรูปแบบ Social Wellness และการพัฒนา   
เป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของภาคเหนือตอนบน / Upper - Northern Medical Hub 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats : T) 
  1. ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ระบบ และกลไกการตลาดที่เกษตรกรไม่สามารถกำหนด
ราคาได้เอง 
  2. นโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้า ทำให้ผลผลิต
การเกษตรมีปัญหาด้านการส่งออก 
  3. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ส่งผลต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และสังคม 
ซึ่งกลไกการจัดการทางสาธารณสุขยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง  
  4. ปัญหาหมอกควัน การเผาทำลาย ฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบกับ
ระบบทางเดินหายใจ  
  5. เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินของตนเอง/ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อการครอบครอง ส่งผลต่อการ
พัฒนาเกษตรกรรมให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน 
  6. ระบบโลจิสติกส์/logistics ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการท่องเที่ยวยัง
ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
  7. ค่าจ้างแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้นทุนค่าตอบแทนต่ำกว่า เช่น เวียดนาม สปป.ลาว 
ทำให้นักลงทุนย้ายฐานการลงทุน 
  8. การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกในยุคใหม่ ทำให้เกิดปัญหาการปรับแนวคิดระหว่าง
คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยุคใหม่กับวิถีชีวิตดั้งเดิม 

3.1.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนา 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการและแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัด  

ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความเหลื่อมล้ำ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ประเด็นปัญหาความต้องการในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
จังหวัดลำพูนมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ ่มขึ ้นในอัตรา                    

ที่ลดลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ในปี 2552 มีมูลค่า 53,310 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 80,885 ล้านบาท 
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เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดในสาขาการผลิตจะพบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขาดเสถียรภาพมี ช่วง 10 ปีที่ผ่านมีอัตราการเปลี่ยนทั้งเพิ ่มขึ้น      
และลดลงสูงมาก โดยในปี 2562 มีอัตราเปลี่ยนแปลงลดลงถึงร้อยละ 19.92  สำหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคบริการและอุตสาหกรรมมีแนวโน้วขยายตัวแต่อยู่ในอัตราที่ต่ำ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ) 
  
 

เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจกับระดับประเทศ พบว่าตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจในภาพรวม
พบว่ามี 2 ตัวชี้วัดคืออัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita)         
มีค่าสถิติตสูงกว่า โดยอยู่ในลำดับที่ 20 และ 15 ตามลำดับ และมี 5 ตั้วชี้วัดที่มีค่าสถิติต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ย
ของระดับประเทศ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อัตราการขยายตัวต่อปีของการลงทุนภาครัฐ
อ ัตราการขยายต ัวต ่อป ีของม ูลค ่าท ุนจดทะเบ ียนธ ุรก ิจน ิต ิบ ุคคลที ่คงอย ู ่และรายได ้ของจ ังหวัด  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เมื่อพิจารณาเปรยีบเทียบ 3 ปีพบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ 
เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเริ่มดีขึ้นรวมทั้งอัตรา
การว่างงานก็มีแนวโน้มลดลง  
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เม ื ่อพ ิจารณาเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ในมิติที ่ 3 เศรษฐกิจและความมั ่งคั ่ง (Prosperity) ที ่ว ัดความเป็นอยู ่ที ่ดีและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของประชาชนพบว่า จังหวัดลำพูนจัดอยู ่ในกลุ ่มที ่ 4 มีค่าดัชนีผสมสูงกว่าระดับประเทศแล ะ          
เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก แต่มีค่าดัชนีบางตัวที่มีค่าร้อยละน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศที่ต้องเร่งพัฒนา คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด และอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของครัวเรือนในจังหวัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p

14LPN Accommodation and food
service activities

61 74 80 153 173 171 199 206 226 248 266
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ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท)จังหวัดล าพูน ปี 2552-2562

1.1) ภาคบริการ และการท่องเที่ยว 
ภาคบริการเป็นสาขาการผลิตของจังหวัดลำพูน ที่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มข้ึน 

ม ีม ูลค ่าของผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมภาคบร ิการ ในป ี 2562 เท ่าก ับ 25 ,821 ล ้านบาท ม ีส ัดส ่วน                        
ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของจังหวัด และสาขาที่ มีสัดส่วนสูงสุด 3 อันดับแรก    
คือ การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การเงินและการประกันภัย      
ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของที ่พักแรมและบริการด้านอาหาร  ถึงแม้มีสัดส่วนในภาคบริการไม่สูงมาก               
แต่ถ้าพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตมีอัตราเพิ่มข้ึนทุกปี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดลำพูน พบว่า ตัวชี้วัดรายได้จาก     
การท่องเที่ยว ตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ตัวชี้วัด
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด และตัวชี้วัดสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั ้งหมด  
ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ มีเพียง 1 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคือ อัตราการขยายตัว     
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านการท่องเที ่ยวของจังหวัดลำพูนถึงแม้จะมีส ัดส่วนของรายได้ที ่ต ่ำกว่าค่าเฉลี ่ยของ
ระดับประเทศ แต่ถ้าพิจารณาในภาพรวมของจังหวัดลำพูนจะพบว่าช่วง 3 ปี 2560 – 2562 การท่องเที่ยว
ของจังหวัดลำพูนมีอัตราขยายตัวค่อนข้างสูงและมีอัตราเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p

9LPN Water supply; sewerage, waste
management and remediation activities

186 226 272 377 497 470 485 706 777 664 669

8LPN Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

1,066 1,154 1,125 1,194 1,298 1,395 1,287 1,292 1,411 1,280 1,347

7LPN Manufacturing 25,586 35,629 30,677 26,296 26,543 32,749 33,213 32,928 34,564 36,792 39,184

6LPN Mining and quarrying 475 343 395 257 184 153 232 318 211 230 285
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท)จังหวัดล าพูน ปี 2552-2562

1.2) อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมของจ ังหวัดมีอ ัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมปี 2562 เท่ากับ 41,485 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561  
ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 38,967 ล้านบาท และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนที่ร้อย
ละ 51 ของผล ิตภ ัณฑ์มวลรวมของจ ังหว ัด และส ัดส ่วนร ้อยละ 44 ของผล ิตภ ัณฑ์มวลรวมของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ มีการผลิตอุตสาหกรรมสัดส่วนสูงสุด  
ถึงร ้อยละ 94 รองลงมาเป็น ไฟฟ้า ก ๊าซ และระบบปรับอากาศ  การทำเหมืองแร ่และเหมืองหิน  
การประปาและการจัดการของเสีย ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Million Baht)

ล ำพนู 2009 2010 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p

อุตสาหกรรม 27,314 37,352 32,468 28,125 28,523 34,768 35,218 35,245 36,963 38,967 41,485

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 475 343 395 257 184 153 232 318 211 230 285

การผลิตอุตสาหกรรม 25,586 35,629 30,677 26,296 26,543 32,749 33,213 32,928 34,564 36,792 39,184

ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 1,066 1,154 1,125 1,194 1,298 1,395 1,287 1,292 1,411 1,280 1,347

การประปาและการจัดการของเสีย 186 226 272 377 497 470 485 706 777 664 669
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาดัชนีด้านอุตสาหกรรมพบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยสัดส่วนของการใช้พลังงานชิ้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่อันดับ 8 ของประเทศ และสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์ทั ้งหมด อยู ่อันดับต้นของประเทศ มีเพียง 2 ตัวชี ้ว ัดเท่านั้น                
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ส่วนหัตถอุตสาหกรรมเมื ่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่าทุกตัวชี ้ว ัดมีค่าสถิติต่ำกว่า
ระดับประเทศทุกตัวชี้วัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p

2LPN Agriculture 10,597 16,977 21,886 22,469 17,630 21,735 14,194 13,206 14,780 16,957 13,579
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท)จังหวัดล าพูน ปี 2552-2562

1.3) ภาคเกษตร 
 ภาคเกษตรของจังหวัดลำพูนมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับต่ำ เมื่อพิจารณา
ดัชนีชี้วัดด้านเกษตรโดยภาพรวมพบว่า สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และมีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ มี 8 ตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่อยู่อันดับท้ายๆ ของประเทศที่ต้องนำไปพิจารณาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือ ปริมาณพื้นพลังงาน     
อยู่อันดับที่ 70 ของประเทศ สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้เพ่ือการเกษตร อยู่อันดับที่ 68 ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตภาคเกษตร พบว่า ปริมาณการผลิตภาคเกษตรจังหวัดลำพูน 10 ปี 
มีแนวโน้มลดลง ซึ ่งเป็นประเด็นที ่ต้องนำมาพิจารณาเนื ่องจากภาคเกษตรของจังหวัดลำพูนมีศักยภาพ  
และฐานที ่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ              
ของจังหวัดได้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

     2) ด้านสังคม 
 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในภาพรวมเมื ่อวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ด้านการพัฒนาคน (People) พบว่ามิติด้านการพัฒนาคน 
(People) ถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ 4 เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก คือจังหวัดที่มีค่า
ดัชนีผสมสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ตัวชี้วัดมิติด้านการพัฒนาคน (People) ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด คือ 
ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละของ
ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี) ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)  มีตัวชี้วัด 6 ค่าดัชนีผสมสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ มีเพียง 1 ตัวที่ต่ำ
กว่าค่ากลางของประเทศ คือร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ด้านสังคม การศึกษา เรียนรู้และอาชีพ 
 
 

3) ด้านการศึกษา 
เมื่อได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ด้านการศึกษา เรียนรู้และอาชีพพบว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังอยู่ใน

ระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัดที่สูงกว่าระดับประเทศมี 12 ตัวชี้วัดประกอบด้วย  

- สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน อันดับ 2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

3) ด้านการศึกษา 

เมื่อวิเคราะห์ด้านการศึกษา เรียนรู้และอาชีพพบว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัดที่สูงกว่าระดับประเทศมี 12 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 

- สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน อันดับ 2 
- สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อันดับ 5 
- คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย อันดับ 12 ของประเทศ 
- คะแนนเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับ 28  

ของประเทศ 
- อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป อันดับ 23 ของประเทศ 
- จำนวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน อันดับ 6 ของประเทศ 
- จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
- อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี 
- สัดส่วนคนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
- สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
- สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจต่อจำนวนแรงงานในระดับบริหาร

ทั้งหมด 

มีเพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้นที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

- ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อันดับ 54 ของประเทศ 
- สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร อันดับ 37  
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4) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดด้านสุขภาพและสาธารณสุข  จำนวน 20 ตัวชี้วัดพบว่า 

ตัวชี้วัดที่ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และตัวชี้วัดที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมีถึง 11 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่
อยู่อันดับท้ายๆ เมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศคือ อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน อยู่อันดับที่ 
76 ของประเทศ อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน อยู่อันดับที่ 74 ของประเทศ ร้อยละของเด็ก
ที ่ม ีพัฒนาการสมวัย ซึ ่งทั ้ง 3 ประเด็นเป็นประเด็นที ่น ่าเป็นห่วงที ่ส ุด เพราะเป็นปัญหาสังคมที ่มี                  
ความละเอียดอ่อนและมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านสังคมเป็นประเด็น         
ที่ต้องนำมาพิจารณา 
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5) ด้านคุณภาพชีวิตและความเหลื่อมล้ำ 
ด้านคุณภาพชีวิตในภาพรวมของจังหวัดเมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัดความยากจนและเหลื่อมล้ำ 

พบว่าจาก 10 ตัวชี้วัดมีถึง 8 ตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของลำพูน  คือ        
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ที่อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ ซึ่งแสดงถึง
การกระจายรายได้ของประชากรในจังหวัดได้เป็นอย่างดี และมี 2 ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  
คือ สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั ้งหมด อยู่ในอันดับที่ 59 และอัตราส่วนการออมเฉลี่ย  
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน อยู่อันดับที่ 45 ของประเทศ ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหา  
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6) ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว 
 ในภาพรวมของจังหวัดลำพูนชุมชนและครอบครัวมีความเข้มแข็ง เมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัด

ชุมชนและครอบครัว 17 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมี 12 ตัวชี้วัด และมี  
2 ตัวชี้วัดที่ติดอันดับที่ 1 ของประเทศคือ สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจั ดการที่ดี 
และสัดส่วนของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น และมี 5 ตัวชี้วัด  
ที่มีค่าสถิติน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีตัวชี้วัดที่น่าเป็นห่วงคือ อัตราพึ่งพิง อยู่อันดับ 68 ของประเทศ 
และอัตราการจดทะเบียนหย่า อยู ่อันดับ 65 ของประเทศ และตัวชี ้ว ัดอัตราเหตุการณ์ความรุนแรง 
ในครอบครัว อยู่อันดับ 65 ของประเทศ  ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นประเด็น     
ทางสังคมที่ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวมเมื่อวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) ในการจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัด พบว่าด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership)   
ถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ 4 เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก คือ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม 
มิติความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership) สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 
(Partnership) มีตัวชี ้ว ัดที ่ว ัดถึงความเข้มแข็งของชุมชนคือ สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน      
(แห่ง/แสนคน) ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีค่าสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ  
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6) ด้านสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของจังหวัดลำพูน เมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัดสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ด้านสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของจังหวัดลำพูน เมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัดสวัสดิการ

ด้านสังคม 7 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมี 4 ตัวชี้วัด และมี 3 ตัวชี้วัดที่มี
ค่าสถิติน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติอยู่อันดับสุดท้าย คือ จำนวนการขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม อยู่ในอันดับที่ 73 ของประเทศ สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสวัสดิการประกันสุขภาพ         
อยู่ในอันดับที่ 57 ของประเทศ จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในอันดับที่ 47 ของประเทศ 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
ของภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดแนวทางในการพัฒนา 
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  8) ด้านความม่ันคง(ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
ด้านความมั่นคงในภาพรวมเมื่อวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) ในจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัด พบว่ากลุ่มที่ 2 เป็นมิติที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจำกัด 
ที่จะพัฒนา คือมีค่าดัชนีผสม ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 คือมิติสันติภาพ
และความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก ประกอบด้วย  
5 ดัชนีชี ้วัด มี 4 ตัวชี้วัดจะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้ดีขี ้น คือการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ  
และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำนวนของประชากรในเรือนจำ จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอัตราการฆ่าตัวตาย
ที่มีค่าดัชนีผสมที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ 
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และจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านความมั่นคงพบว่า จังหวัดลำพูนมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               
บนท้องถนนต่อประชากรแสนคนสูงกว่าค่าเฉลี ่ยของประเทศ อยู ่อันดับที ่ 74 ซึ ่งจะต้องนำมาพิจารณา  
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งในช่วงปี 2561-2563 มีแนวโน้มลดลง อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม
ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าระดับประเทศอันดับที่ 49 และสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่ อคดีที่รับแจ้งอยู่อันดับที่ 
58 ส่วนค่าตัวชี ้ว ัดดีกว่าระดับประเทศคือจำนวนคดียาเสพติดและมีแนวโน้มลดลง อยู ่อันดับที ่ 17  
ของประเทศ 
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9) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน ในภาพรวมเมื ่อวิเคราะห์           

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ในการจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัด  
พบว่ามิติสิ ่งแวดล้อม (Planet) ถูกจัดให้อยู ่กลุ ่มที ่ 3 เป็นจังหวัดมิติที ่มีศักยภาพและพร้อมที ่จะพัฒนา  
คือ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) 
ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป 
ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัดคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
ต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย         
ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง และ 3 ตัวชี้วัดที่สูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ คือ สัดส่วนปริมาณ
ขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นน้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา ร้อยละของประชากร 
ที่ประสบภัยแล้ง และร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย และมีเพียง 1 ตัวชี้วัดที่มีค่าต่ำกว่าค่ากลาง  
ของประเทศคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
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  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม พบตัวชี้วัด 
ที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด อยู่อันดับ  
8 ของประเทศ สัดส่วนของพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัดอันดับที่ 12 สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์       
ต่อพ้ืนที่จังหวัดอยู่อันดับที่ 4 และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น อยู่อันดับที่ 4  และพบตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 
ของประเทศ 6 ตัวชี้วัดคือ ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQI) สัดส่วนจำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศในเกณฑ์
มาตรฐาน ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการ สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ และจำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ 
  ส่วนตัวชี้วัดภัยธรรมชาติมีทั ้งหมด 6 ตัวชี้วัด พบว่า 5 ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติสูงกว่าค่าเฉลี่ย  
ของประเทศ มีเพียง 1 ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศคือจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 111 - 
 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประเด็น

ปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงใช้กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล  
จากเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่าในทุกพ้ืนที่
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นมีประเด ็นป ัญหาความต ้องการท ี ่กล ่าวถ ึงเป ็นประเด ็นแรก  คือ                  
ปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ำ การขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคในภาคเกษตรและ
ครัวเรือน อันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพหลักเด่นชัด คือ การทำการเกษตร (ไร่ นา สวน) ดังนั้นปัจจัย
หรือต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จึงเป็นประเด็นปัญหาความต้องการสำคัญที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้
ภาคเกษตรของประชาชนในแต่ละครัวเรือนสามารถดำเนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตทาง
การเกษตรในภาพของจังหวัดที่ดีมีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ระดับตำบล อำเภอ และเศรษฐกิจของจังหวัด โดยประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือที่กล่าวถึง อาทิ  

1. ขาดแคลนแหล่งน้ำ หรือแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับการอุปโภค – บริโภคในภาคการเกษตร       
ทั้งด้วยสภาพปัญหาภัยแล้งที่เกิดข้ึน และด้วยลักษณะแหล่งกักเก็บน้ำที่มีความตื้นเขิน 

1) สภาพชำรุดเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ได้แก่ 
- เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน (ถนน สะพาน) 
- ป้ายบอกทาง 
- ระบบชลประทาน 
- ระบบประปาหมู่บ้าน  
- ระบบประปาบาดาล 
- ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
- ระบบท่อระบายน้ำ (น้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก) 

2) ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ได้แก่ 
- เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน (ถนน สะพาน) 
- ระบบประปาหมู่บ้าน 
- ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ประเด็นปัญหาความต้องการที่สืบเนื่องตามมาจากปัญหาความต้องการในประเด็นด้านโครงสร้าง
พื ้นฐาน คือ ด้านเศรษฐกิจ โดยพบว่า มีประเด็นที ่เกี ่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก  
อาทิ 1) ราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง เกษตรกรไม่มีอำนาจในการต่อรอง
หรือกำหนดราคาผลผลิต รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดไม่ได้มาตรฐาน 2) ขาดการส่งเสริมอาชีพ  
เพื่อสร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวทางการเกษตร หรือเพื่อต่อยอดจากวิถีการผลิตภาคเกษตรแบบดั้งเดิม  
ซึ ่งก่อให้เกิดปัญหาสืบเนื ่องเป็นผลกระทบตามมา คือ 3) หนี ้สิน  (หนี ้สินครัวเรือน หนี ้สินนอกระบบ)  
และการออม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร 
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อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่สืบเนื่องและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปัญหาความต้องการทั้ง 2 ประเด็น
ข้างต้น คือ ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่อ งจาก 1) การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน      
ทำกิน เนื่องจากพื้นที่ทำกินทับซ้อนอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติฯ 2) การลักลอบตัดไม้และบุกรุกทำลายป่า  
เพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตร 3) การเผาถางพื้นที่ป่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
4) การใช้สารพิษหรือสารเคมีในภาคเกษตรที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสารตกค้างในดินและแหล่งน้ำ 
โดยส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากรูปแบบทำการเกษตรที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชเศรษฐกิจเพ่ือการค้าเป็นหลัก 
รวมถึงปัญหาอื่นๆ อาทิ การคัดแยกขยะ การเผาขยะและกำจัดขยะทางการเกษตร ขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมตามมา 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องกันในภาพรวมทั้งจังหวัด     
ซึ่งพบประเด็นความถี่ในการวิเคราะห์รายพื้นที่ทั้งบริบทของสังคมเมืองและสังคมชนบท ได้แก่ ด้านสังคม
วัฒนธรรม ด้านความมั่นคง และคุณภาพชีวิต อาทิ 

- การส่งเสริมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที ่

- การบูรณะซ่อมแซม และดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน วัดต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง
มรดกสืบทอดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีแก่คนรุ่นต่อไป 

- ปัญหายาเสพติด การพนัน การโจรกรรม ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในครัวเรือน และในชุมชนโดยรอบ 
- พ้ืนที่สาธารณะและอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายในชุมชน 
- การได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
- การอพยพโยกย้ายไปเป็นแรงงานต่างถ่ินของประชากรวัยแรงงาน  

   
 
 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งเศรษฐกิจประเทศ
ไทย คาดว่าจะขยายตัวที่ -0.5% จากหลายเหตุปัจจัยรวมทั้งผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด        
ซึ่งภาครัฐจะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการดังกล่าวแต่คงไม่สามารถชดเชยผลกระทบได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ติดเชื้อ
ยังคงอยู่ในระดับสูง ก็จะทำให้ประเด็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่กลับมาปกติ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องมายังกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให้ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที ่ยวในไทยน้อยลงกว่าการคาดการณ์ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดและกลายพันธุ ์ของโควิด-19              
ที่มีความสามารถในการต้านทานต่อวัคซีนส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายประเทศรวมถึงใน
ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยในปีนี้อาจลดลงอยู่ที่ราว 1.5 แสนคน 
(จากการคาดการณ์เดิม 3.3 แสนคน)  
  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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2. จังหวัดลำพูนมีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส/คนพิการในจำนวนที่เพ่ิม
สูงขึ้น ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาการฆ่าตัวตายที่สูงสุดของประเทศจากสาเหตุ หนี้สินนอกระบบ การพนัน
ออนไลน์ ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ยังอยู่ในระดับต่ำ แรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม และสวัสดิการแห่งรัฐอย่าง
ครอบคลุมทั้งระบบ ด้านผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์ อีกทั้ง จังหวัดลำพูนไม่มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่สามารถรองรับสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้ ทำให้ไม่มีงานวิจัย และ องค์ความรู้ที่หลากหลายเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ
จังหวัด ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs.) ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Supply) ขาดการนำเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคการเกษตรมีการใช้
สารเคมีจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร และ สารเคมีตกค้างในผลผลิต ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ 
ระบบ และกลไกการตลาดที่เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาได้เอง เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินของตนเอง      
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อการครอบครองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรมให้สูงขึ้น เกษตรกรขาดการ
รวมกลุ่มเป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่ และ เครือข่ายเกษตรกรรมคุณภาพ อีกทั้ง ยังขาดทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และ ผลผลิตการเกษตรเชิงนวัตกรรม ประกอบกับ นโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศคู่ค้าทำให้ผลผลิตการเกษตรมีปัญหาด้านการส่งออก ระบบเกษตรกรรมไม่สามารถเชื่อม
ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมทำให้ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และผลผลิตได้ 

 3. ปัญหาระบบชลประทาน การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และการกระจายแหล ่งน้ำ              
ทั้งที่มีแหล่งน้ำแม่ทา แม่น้ำลี้ แต่ไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ได้ บางพื้นที่ที่ห่างไกล      
เขตเมืองได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านแหล่งน้ำแต่ไม่เพียงพอต่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 
รวมถึงพ้ืนที่บริเวณเมืองขยาย และ/หรือบริเวณท่ีตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่พบปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
 4. ปัญหาหมอกควัน การเผาทำลาย ฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบกับ
ระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และสังคม ซึ ่งกลไกการจัดการทางสาธารณสุข  
ยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง  
 5. ด้านการท่องเที่ยวขาดโรงแรมที่พักรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และ/หรือดึงดูด       
ให้นักท่องเที่ยวมาพัก ขาดระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สาเหตุเพราะระบบโลจิสติกส์/
logistics ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการท่องเที ่ยวยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  
ขาดการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดในด้านต่างๆ มาเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว การปรับแนวคิด
ของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และ การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตยุคใหม่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมให้ผสมผสานอย่างสมดุล
ครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนา 

 
 



- 114 - 
 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 เมืองแห่งวัฒนธรรม
ความหลากหลาย
และการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 

บริการ
ชุมชน 
และสังคม 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- สำนักปลัดฯ    
 

องค์การ
บริหาร
ส่วน

จังหวัด
ลำพูน 2 เมืองแห่งนวัตกรรม

การเกษตร
อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

บริการ
ชุมชน 
และสังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานการเกษตร - กองสาธารณสุข  

3 เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต สุขภาวะ  
และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

บริหารทัว่ไป - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- สำนักงานเลขาฯ   
- กองยุทธศาสตร์ฯ 
- กองคลัง 
- กองการเจ้าหน้าที่ 

   

   - แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

- สำนักปลัดฯ 
 

 

  บริการ
ชุมชน 
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา  
  - แผนงานสาธารณสุข - กองสาธารณสุข  
  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - สำนักปลัดฯ  
   - แผนงานเคหะและชุมชน - กองสาธารณสุข  
   - แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
- กองสาธารณสุข  

   - แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- กองการศึกษาฯ  

  การเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองช่าง  

   - แผนงานการเกษตร - สำนักปลัด  
4 เมืองแห่งภูมิปัญญา บริการ

ชุมชน 
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา - กองการศึกษาฯ  
 และการเรียนรู้ - แผนงานการศาสนา - กองการศึกษาฯ  
 ตลอดชีวิต วัฒนธรรมและนันทนาการ   

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 2 สำนัก 6 กอง  
 



  แบบ ผ.01   

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

1         3,000,000 3        5,770,000 2         3,270,000 2        3,270,000 2        3,270,000 10      18,580,000

รวม 1        3,000,000 3        5,770,000 2        3,270,000 2        3,270,000 2        3,270,000 10      18,580,000

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 11 10,190,000 11 10,190,000 11 10,190,000 11 10,190,000 11      10,190,000 55      50,950,000

2.2 แผนงานการเกษตร 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1        3,000,000 5      15,000,000

รวม 12      13,190,000 12      13,190,000 12      13,190,000 12      13,190,000 12      13,190,000 60      65,950,000

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 6,720,000 10 6,720,000 10 6,720,000 10 6,720,000 10 6,720,000 50 33,600,000

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000

3.3 แผนงานการศึกษา 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 10 7,500,000

3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 4,200,000 5 4,200,000 5 4,200,000 5 4,200,000 5 4,200,000 25 21,000,000

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 10 7,500,000

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,221,000 2 1,221,000 2 1,221,000 2 1,221,000 2 1,221,000 10 6,105,000

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

3 4,448,624 2 3,950,000 2 3,950,000 2 3,950,000 2 3,950,000 11 20,248,624

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 51 115,015,270 35 91,545,184 28 64,728,900 19 42,021,160 16 43,302,000 149 356,612,514

3.10 แผนงานการเกษตร 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000

รวม 78    136,904,894 61    112,936,184 54      86,119,900 45      63,412,160 42      64,693,000 280    464,066,138

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

1.  ยุทธศาสตรเมืองแหงวัฒนธรรมความหลากหลายและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม

2.  ยุทธศาสตรเมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

3.  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               (แบบ ผ. 07)

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ป  2566 ป  2567 ป  2568 ป  2570 รวม  5  ปป  2569

ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 115        



  แบบ ผ.01   

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   (แบบ ผ. 07)

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ป  2566 ป  2567 ป  2568 ป  2570 รวม  5  ปป  2569

ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

4.1 แผนงานการศึกษา 21 32,250,000 21 32,250,000 21 32,250,000 21 32,250,000 21 32,250,000 105 161,250,000

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

22 16,800,000 22 16,800,000 22 16,800,000 22 16,800,000 22 16,800,000 110 84,000,000

รวม 43      49,050,000 43      49,050,000 43      49,050,000 43      49,050,000 43      49,050,000    215    245,250,000

รวมทั้งสิ้น 134    202,144,894 119    180,946,184 111    151,629,900 102    128,922,160 99    130,203,000 565    793,846,138

4. ยุทธศาสตรเมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 116        



 แบบ ผ.02         

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     1. ยุทธศาสตร เมืองแหงวัฒนธรรมความหลากหลายและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยว

จังหวัดลําพูน

เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวของ

จังหวัดลําพูนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัดลําพูนให

เปนที่รูจัก

นักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาว

ตางประเทศ 

ประชาชนทั่วไป 

ผูประกอบการ 

บุคลากรดานการ

ทองเที่ยว และ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ สนใจเขา

รวมกิจกรรม

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 100

ของการดําเนิน

โครงการ/

กิจกรรม 

จํานวน 5 

กิจกรรม แลว

เสร็จตามแผน

1.การทองเที่ยว

ของจังหวัดลําพูน 

ไดรับการสงเสริม

และพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นและได

มาตรฐาน

2.ประชาชนและ

ชุมชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาการ

ทองเที่ยว

3.มีการ

ประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวของ

 จังหวัดลําพูนให

เปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เมืองแหงวัฒนธรรมอัตลักษณวิถีและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 1 ยุทธศาสตร เมืองแหงวัฒนธรรมความหลากหลายและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 117        



 แบบ ผ.02         

     1. ยุทธศาสตร เมืองแหงวัฒนธรรมความหลากหลายและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

สะพานขาวทาชมภู

เพื่อใหมีสภาพภูมิทัศนที่

สวยงาม เหมาะแกการ

เปนแหลงทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน

โดยการปลูกตนไม 

ดอกไม ทําทางเดิน

และสะพาน การ

ปลูกหญา ตามแบบ

แปลนที่กําหนด

- 2,500,000 - - -  มีภูมิทัศนที่

สวยงาม สบาย

ตาเหมาะแก

การเปนแหลง

ทองเที่ยว

ประชาชนมี

สถานที่ทองเที่ยว

ที่เหมาะแกการ

พักผอนเพิ่มมาก

ขึ้น และยังเปน

การสงเสริม

การทองเที่ยว

จังหวัดลําพูน

สํานักปลัดฯ

3 โครงการสงเสริม

การทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

บานธิเมืองสามไต

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ

ชนชาติพันธุ และสราง

รายไดสูชุมชน

จัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยวดาน

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ

วัฒนธรรม การจัด

จําหนายสินคา

ผลิตภัณฑชุมชน

- 270,000     270,000     270,000     270,000     รอยละ 100

ของการดําเนิน

โครงการ/

กิจกรรมแลว

เสร็จตามแผน

วัฒนธรรม 

อัตลักษณ 

ชนชาติพันธุไดรับ

การสืบสานอยาง

ตอเนื่องสู

ชนรุนหลัง

สํานักปลัดฯ

3,000,000 5,770,000 3,270,000 3,270,000 3,270,000รวม 3 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 118        



แบบ ผ.02         

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     2. ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริมอาชีพ

เกษตรกรรมทองถิ่นและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

จังหวัดลําพูน

เพื่อใหประชาชนมีทักษะ

ในการประกอบอาชีพ

สามารถนําไปประกอบ

อาชีพ สรางรายไดใหแก

ตนเองได และสรางโอกาส

การมีงานทํา 

เปนการฝกทักษะฝมือ

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน เชน 

กลุมเกษตรกร, 

ผูดอยโอกาส,ผูพิการ

,นักเรียน นักศึกษา

ในพื้นที่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูเขารับการ

ฝกอบรม

มีความรู และ

ทักษะการ

ประกอบอาชีพ

 รอยละ 100

ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู

และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม

และลดปญหา

สังคมในพื้นที่จาก

ปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นจากการ

วางงาน

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เมืองแหงเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสรางสรรค , 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

       2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 119         



แบบ ผ.02         

     2. ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการสงเสริมพัฒนา

ยกระดับผลิตภัณฑสินคา

จากภูมิปญญาทองถิ่น 

และตรวจสอบมาตรฐาน

คุณภาพสินคาสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (GI) ของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑทองถิ่นสูการ

สรางโอกาสทางการตลาด

ทั้งในและตางประเทศ 

รวมทั้งเปนการสงเสริม

การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร (GI) ของ

สินคาจากภูมิปญญา

ทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

ผูประกอบการสินคา

สิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (GI) 

และประชาชนทั่วไป

เขารวมกิจกรรม

สงเสริมพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ

ทองถิ่น

  3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000 การเผยแพร

ประชาสัมพันธ

สินคาสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร

(GI) ของ

จ.ลําพูนและ

จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

ใหเปนที่รูจัก

อยาง

กวางขวางทั้ง

ในประเทศ

และ

ตางประเทศ

จํานวนอยาง

นอย 1 ครั้ง/ป

1.เพิ่มมูลคา

สินคาผลิตภัณฑ

ชุมชนใหมี

คุณภาพและการ

ยกระดับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ

สินคาชุมชน

(OTOP) วิสาหกิจ

ชุมชน(SME) โดย

เนนภูมิปญญา

ทองถิ่นสินคา

ผลิตภัณฑ

2.สินคา

ผลิตภัณฑทองถิ่น

ใน จ.ลําพูนไดรับ

การขึ้นทะเบียน

สิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร(GI)  

สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 120         



แบบ ผ.02         

     2. ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

และเสริมสรางความ

เขมแข็งกลุมสตรีจังหวัด

ลําพูน

 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม

พัฒนาสตรี 

กลุมสตรีแมบาน 

กลุมอาชีพ ผูนําชุมชน

และผูเกี่ยวของในจังหวัด

ลําพูน

กลุมสตรีแมบาน 

กลุมแมบาน

เกษตรกร 

กลุมอาชีพ ผูนํา

ชุมชนและผูที่

เกี่ยวของในจังหวัด

ลําพูนใหความ

สนใจและเขารวม

โครงการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กลุมเปาหมาย

ใหความสนใจ

และเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา 

100 คน

1.พัฒนาศักยภาพ

 กลุมสตรีแมบาน

 กลุมแมบาน

เกษตรกร 

กลุมอาชีพ ผูนํา

ชุมชนและผูที่

เกี่ยวของใน

จ.ลําพูนใหมีความ

เขมแข็ง

2.พัฒนาบทบาท

สตรีและแกไข

ปญหาสตรีของ

องคกรตาง ๆ 

การสรางภาวะ

ผูนํา การพัฒนา

องคความรู 

คุณภาพชีวิต

รวมทั้งเสริมสราง

ความเขมแข็ง

ทางดานเศรษฐกิจ

สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 121         



แบบ ผ.02         

     2. ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 อุดหนุนเทศบาลตําบล

ศรีบัวบาน ตามโครงการ

จัดงานมหกรรม

เฟอรนิเจอรบานมาแฟร

ของดีจังหวัดลําพูน

เพื่อสงเสริมและเผยแพร 

ผลิตภัณฑ จ.ลําพูน 

ใหแพรหลาย

จํานวน 1 ครั้ง/ป 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 คนในชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑของ    

 จ.ลําพูน ไดรับ

การสงเสริม และ

เผยแพร

สํานักปลัดฯ

5 อุดหนุนเทศบาลตําบล

ทาทุงหลวง ตามโครงการ

จัดงานตนกําเนิด

ไมแกะสลักของดีอําเภอ

แมทา

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ 

OTOP และของดี อําเภอ

แมทา ใหเปนที่รูจักและ

สรางรายไดใหแกคนใน

ชุมชน

จํานวน 1 ครั้ง/ป 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสงเสริม

ผลิตภัณฑ 

OTOP และ

ของดี อําเภอ

แมทา

ไมแกะสลักของดี 

อําเภอแมทา เปน

ที่รูจักแพรหลาย 

สามารถสราง

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

6 อุดหนุนเทศบาลตําบล

เวียงยอง ตามโครงการ

จัดงานเทศกาลผาทอและ

ของดีตําบลเวียงยอง

เพื่อสงเสริมและเผยแพร 

ผลิตภัณฑ จ.ลําพูน 

ใหแพรหลาย

จํานวน 1 ครั้ง/ป 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 คนในชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑของ    

 จ.ลําพูน ไดรับ

การสงเสริม และ

เผยแพร

สํานักปลัดฯ

7 อุดหนุนเทศบาลตําบล   

ปาไผ ตามโครงการ

สงเสริมผลผลิตมะมวง

มหาชนกของดีตําบลปาไผ

เพื่อสงเสริมผลผลิต

มะมวงมหาชนกโดยการมี

สวนรวมของคนในชุมชน

จํานวน 1 ครั้ง/ป 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  มีการสงเสริม

ผลิตภัณฑ จาก

มะมวงมหาชนก

มะมวงมหาชนก

ไดรับการสงเสริม

มีมูลคาเพิ่มยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 122         



แบบ ผ.02         

     2. ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 อุดหนุนเทศบาลตําบล

แมแรง ตามโครงการบาติก

งามพรอม มัดยอมงามตา 

งานผากองงาม

เพื่อใหหัตถกรรมผาบาติก

 ผามัดยอม บานกองงาม

เปนแหลงผลิตและ

จําหนายที่นิยมและรูจัก

แพรหลาย สรางรายได

มากยิ่งขึ้น

จํานวน 1 ครั้ง/ป 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 คนในชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสวน

รวมสืบสานและ

อนุรักษ 

หัตถกรรมผา

บาติกของชุมชน

สํานักปลัดฯ

9 อุดหนุนเทศบาลตําบล  

แมแรง ตามโครงการ

จัดงานแตงสี อวดลาย

ผาฝายดอนหลวง

เพื่อใหหัตถกรรมผาฝาย

บานดอนหลวง เปนแหลง

ผลิตและจําหนายผาฝาย

พื้นเมืองที่นิยมและรูจัก

แพรหลาย สรางรายได

มากยิ่งขึ้น

จํานวน 1 ครั้ง/ป 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 คนในชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสวน

รวมสืบสานและ

อนุรักษ 

หัตถกรรม ผาฝาย

ของชุมชน

สํานักปลัดฯ

10 อุดหนุนเทศบาลตําบล  

แมแรง ตามโครงการ

สืบสานตํานานฝายงาม

หนองเงือก

เพื่อใหหัตถกรรมผาฝาย

บานหนองเงือกเปนแหลง

ผลิตและจําหนายผาฝาย

พื้นเมืองที่นิยมและรูจัก

แพรหลาย สรางรายได

มากยิ่งขึ้น

จํานวน 1 ครั้ง/ป 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 คนในชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสวน

รวมสืบสานและ

อนุรักษ 

หัตถกรรม ผาฝาย

ของชุมชน

สํานักปลัดฯ

11 อุดหนุนองคการบริหาร

สวนตําบลน้ําดิบ

ตามโครงการวิถีชีวิต

คนตําบลน้ําดิบกับไกเหลา

ปากอย

เพื่อสืบสานอนุรักษไก

พันธุพื้นเมืองโดยการมี

สวนรวมของคนในชุมชน

จํานวน 1 ครั้ง/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรมไม

นอยกวา

รอยละ 80

ไกพันธุพื้นเมือง

ไดรับการอนุรักษ 

สืบสานโดยคนใน

ชุมชน

สํานักปลัดฯ

10,190,000 10,190,000 10,190,000 10,190,000 10,190,000รวม 11 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 123         



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     2. ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริมพันธุ

สัตวน้ําจืดเพื่อประชาชน

จังหวัดลําพูน

เพื่อพื้นฟูทรัพยากรสัตว

น้ําจืด และมีแหลงอาหาร

เพิ่มขึ้น สามารถประกอบ

อาชีพสรางรายไดใน

ครัวเรือน

ประชาชนมีแหลง

อาหารเพิ่มขึ้น และ

มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีจํานวนสัตว

น้ําจืดเพิ่มมาก

ขึ้น รอยละ 30

และประชาชน

มีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น

ประชาชนมีแหลง

อาหารเพิ่มขึ้น 

และมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ

       2.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เมืองแหงเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสรางสรรค , 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 124        



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการติดตาม

ประเมินผลและ

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ การจัดทําบริการ

สาธารณะเพื่อประชาชน 

ของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

หัวหนาสวนราชการ และ

บุคลากรผูเกี่ยวของ ของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

เพื่อควบคุมและกํากับการ

ปฏิบัติงานในการจัดทํา

บริการสาธารณะใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว

โครงการ แผนงาน 

กิจกรรมของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน ไดรับ

การติดตาม

ประเมินผล

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน

โครงการ 

แผนงาน 

กิจกรรมของ

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

ลําพูน ที่ไดรับ

การติดตาม

ประเมินผล

โครงการ แผนงาน

 กิจกรรมมี

ประสิทธิผลตาม

เปาหมาย

สํานักงาน

เลขานุการฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 125        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา

ทัศนศึกษาดูงานของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวน

จังหวัด ขาราชการและ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน

เพื่อใหผูเขารวมอบรมได

พัฒนาตนเอง เปดรับ

ความคิดใหมเพื่อปรับตัว

ใหเขากับบริบทที่

เปลี่ยนไป ใหสามารถ

ตอบสนองปญหาความ

ตองการของประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับหนวยงานอื่น

ผูเขารับการ

ฝกอบรม ไดเขา

รวมกิจกรรมตามที่

กําหนดไว

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม

และศึกษาดูงาน

 รอยละ 100

ผูเขารวมอบรมได

พัฒนาตนเอง 

สามารถ

ตอบสนองปญหา

ความตองการ

ของประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักงาน

เลขานุการฯ

3 โครงการรับฟงความ

คิดเห็นและความพึงพอใจ

ของประชาชน เพื่อ

พัฒนาการจัดบริการ

สาธารณะ

เพื่อสรางการรับรู ความ

เขาใจ และความเชื่อมั่น

ตอการจัดบริการ

สาธารณะตามภารกิจ

หนาที่ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

ผูเขารวมโครงการได

เขารวมกิจกรรม

ตามที่กําหนดไว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

รอยละ 80

ปญหาและความ

ตองการของ

ประชาชนไดรับ

การตอบสนอง

อยางแทจริง

สํานักงาน

เลขานุการฯ

4 โครงการสงเสริมการ

พัฒนาทองถิ่นรวมกับ

เครือขายผูนําทองที่และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อสรางความรวมมือ 

และแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร ระหวางองคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

กับผูนําในทองที่

ผูเขารวมโครงการได

เขารวมกิจกรรม

ตามที่กําหนดไว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

รอยละ 80

ผูเขารวมโครงการ

มีความเขาใจใน

ภารกิจ และเขา

รวมเปนเครือขาย

การพัฒนาทองถิ่น

สํานักงาน

เลขานุการฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 126        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5 โครงการสงเสริม

การมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น

เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐ

 ภาคเอกชน และ

ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น

ผูเขารวมโครงการได

เขารวมกิจกรรมไม

นอยกวา 

1 กิจกรรม/ป

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

รอยละ 80

หนวยงานทั้ง

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถิ่น

สํานักงาน

เลขานุการฯ

6 โครงการฝกอบรมเพื่อ

เสริมสรางอุดมการณ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขโดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน

ประชาชนเกิดอุดมการณ 

และมีสวนรวมในการ

สงเสริมประชาธิปไตย

ผูเขารับการ

ฝกอบรม ไดเขา

รวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 

1 กิจกรรม/ป

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จํานวนผูเขา

รับการฝกอบรม

 ไมนอยกวา

รอยละ 90

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับมา

ปรับใชในการ

พัฒนาทองถิ่น

สํานักงาน

เลขานุการฯ

7 โครงการประชุมประชาคม

 และประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่น

เพื่อรวบรวมขอมูลและ

ปญหา ความตองการของ

ประชาชนในจังหวัดลําพูน

 สําหรับเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นฯ

โครงการของ อปท.

 ทั้ง 8 อําเภอที่

บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถิ่นฯ สามารถ

นําไปจัดทํา

งบประมาณได

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จํานวน

โครงการที่

บรรจุใน

แผนพัฒนา

ทองถิ่นฯ 

สามารถนําไป

จัดทํา

งบประมาณ

ไมนอยกวา 

รอยละ 80

การจัดทําแผน

สามารถนําไปสู

การปฏิบัติและ

แกไขปญหาได

ตรงตามความ

ตองการของ

ประชาชนในพื้นที่

กอง

ยุทธศาสตรฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 127        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

8 โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นและ

การจัดทํางบประมาณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน

การจัดทําแผนพัฒนาฯ 

และดานงบประมาณ 

ใหแกคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ และ

เจาหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

รวมถึงหนวยงานที่

เกี่ยวของ

ผูเขารวมสัมมนา 

มีความรูความเขาใจ

ในการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ 

สามารถนําความรู

ไปปฏิบัติงานได

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ผูเขารวม

สัมมนา 

รอยละ 80 

มีความรูความ

เขาใจในการ

จัดทํา

แผนพัฒนาฯ 

สามารถนํา

ความรูไป

ปฏิบัติงานได

ผูเขารวมสัมมนา 

มีความรู

ความเขาใจ

ในการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ 

สามารถนําความรู

ไปปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

ยุทธศาสตรฯ

9 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายไดขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

สําหรับผูประกอบการ

น้ํามัน/กาซ และโรงแรม

เพื่อใหผูเขารับการอบรม

มีความรู ความเขาใจ

ขั้นตอนในการยื่นแบบ

และชําระภาษีผานระบบ

ออนไลน ทําใหการจัดเก็บ

รายไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผูเขารับการอบรม 

สามารถยื่นแบบ

ชําระภาษีผาน

ระบบออนไลนได

ตามขั้นตอน 

ไมนอยกวา

รอยละ 80

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  อบจ.ลําพูนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

การจัดเก็บรายได

ขององคการ

บริหารสวน

จังหวัดลําพูน 

มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

กองคลัง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 128        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10 โครงการฝกอบรม สัมมนา

 ศึกษาดูงานและพัฒนา

บุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน

เพื่อพัฒนาความรูในการ

ปฏิบัติราชการของ

บุคลากรสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน

บุคลากรสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

สามารถนําความรูที่

ไดไปปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บุคลากรสังกัด

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

ลําพูนไดรับ

การอบรม 

สามารถนํา

ความรูที่ไดไป

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรสังกัด

องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

ไดรับการพัฒนา

ความรู

ความสามารถใน

การปฏิบัติราชการ

กองการ

เจาหนาที่

6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000รวม 10 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 129        



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

เพื่อเพิ่มศักยภาพแก 

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน ใหมี

ประสิทธิภาพ และเปนการ

เตรียมความพรอมรับมือ

การเผชิญเหตุสาธารณภัย

และภัยพิบัติตาง ๆ

มีจํานวน

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

เพิ่มมากขึ้น ทําให

ชุมชนมีความเขมแข็ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จังหวัดลําพูน

มีอาสาสมัคร

สําหรับ

ชวยเหลือทาง

ราชการดาน

การชวยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบเหตุ    

 สาธารณภัย

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

ปองกันบรรเทา

สาธารณภัยและ

เปนกําลังเสริม

คอยชวยเหลือทาง

ราชการ

ในการชวยเหลือ

ผูประสบภัย

สํานักปลัดฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ

       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 130        



แบบ ผ.02       

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็กและ

เยาวชน ไดมีกิจกรรม 

การละเลน การแสดง

ความสามารถและการ

แสดงออกทางดาน

ความคิดและจินตนาการ

ในดานตางๆ อยางเต็มที่

เด็ก และเยาวชน 

ไมนอยกวา 1,000

 คน เขารวมกิจกรรม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก และเยาวชน

ในจังหวัดลําพูน 

ไมนอยกวา 

1,000 คน 

ไดตระหนักถึง

บทบาท

ความสําคัญและ

คุณคาของตนเอง

 และไดมีโอกาส

แสดงออกและได

รวมกิจกรรม

อยางสนุกสนาน 

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็ก

และเยาวชน ไดมี

กิจกรรม 

การละเลน

การแสดง

ความสามารถ 

และการ

แสดงออกทางดาน

ความคิดและ

จินตนาการในดาน

ตางๆ อยางเต็มที่

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

       3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 131       



แบบ ผ.02       

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของเด็ก 

เยาวชนและผูที่เกี่ยวของ

ในจังหวัดลําพูน

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ความรูความสามารถบน

พื้นฐานกระบวนการมี

สวนรวมนําไปสูการ

ชวยเหลือตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติ ผานการ

จัดกิจกรรมในการ

พัฒนาศักยภาพใหแก

เด็กและเยาวชนใน

จังหวัดลําพูน

จัดกิจกรรมในการ

พัฒนาศักยภาพ

ดานรางกาย 

อารมณ สังคม 

สติปญญา ใหแก

เด็กและเยาวชนใน

จังหวัดลําพูน     

ไมนอยกวา 

1 กิจกรรม/ป

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดกิจกรรม

ความรวมมือใน

การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนใน

จังหวัดลําพูน

รวมกับชุมชน 

องคกรและ

หนวยงานทาง

ราชการอื่นๆ     

ในการพัฒนา

ความรู 

ความสามารถเด็ก

 เยาวชน 

นักเรียนใน

จังหวัดลําพูน

เด็กและเยาวชน

ไดรับการพัฒนา

ความรู

ความสามารถบน

พื้นฐาน

กระบวนการมีสวน

รวมนําไปสูการ

ชวยเหลือตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน

และประเทศชาติ

กอง

การศึกษาฯ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000รวม 2 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 132       



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉิน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรใหมีความพรอม

ในการปฏิบัติงาน และ

เปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนดไว

ผูปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉิน  

มีความรู และทักษะ

ในการปฏิบัติงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรม 

รอยละ 80 

ไดรับการ

ประเมิน และ

มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน

ผูเขารับการอบรม

มีความรู และ

ทักษะในการ

ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานของ

สถาบันการแพทย

ฉุกเฉิน

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 133        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

2 โครงการสงเสริม

การอบรมแพทยแผนไทย

เพื่อพัฒนาองคความรู 

รวมทั้งสงเสริมให

ประชาชนนําภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยมาใช

ในการดูแลสุขภาพ

ผูเขารวมอบรม 

สามารถนําความรู

เกี่ยวกับการแพทย

แผนไทยไปปรับใช

ในการดูแลสุขภาพได

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม

 รอยละ 80 

มีความรูความ

เขาใจใน

ศาสตร

การแพทยแผน

ไทยเพื่อ

นํามาใชในการ

ดูแลสุขภาพ

ผูเขารวมอบรม 

สามารถนําความรู

เกี่ยวกับการแพทย

แผนไทยไปปรับใช

ในการดูแล

สุขภาพใน

ชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.)   

ในจังหวัดลําพูน

เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนา

ศักยภาพใหแก อสม.  

เพื่อรองรับการดําเนินงาน

สุขภาพชุมชน

อาสาสมัคร

สาธารณสุขและ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ มีความรู

และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม

 รอยละ 85 

มีระดับผลการ

เรียนรูไมนอย

กวารอยละ 80

อาสาสมัคร

สาธารณสุขและ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ 

มีความรูและ

ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

สามารถติดตาม

และประเมินผลได

กอง

สาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 134        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570   

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

4 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ของประชาชนในจังหวัด

ลําพูน

เพื่อใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการเสริมสราง

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

ผูเขารวมอบรม     

มีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับ

การเสริมสรางและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม

 รอยละ 80 

มีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับ

การเสริมสราง

และ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

สุขภาพ

ผูเขารวมอบรม 

สามารถ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

เพื่อใชในการดูแล

สุขภาพใน

ชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการปองกัน ควบคุม

และแกไขปญหาโรค    

ในจังหวัดลําพูน

เพื่อใหอัตราการเกิดโรค

ระบาด โรคติดตอ และ

โรคแพรเชื้ออื่นๆ ใน      

จ.ลําพูน มีอัตราลดลง

พื้นที่ทั้ง 8 อําเภอ 

ในจังหวัดลําพูน    

มีอัตราการเกิดโรค

ระบาด และ

โรคติดตอลดลง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการดําเนิน

กิจกรรม

ปองกัน 

ควบคุมและ

แกไขปญหาโรค

 ในจังหวัด

ลําพูน 

ไมนอยกวา 

2 กิจกรรม/ป

พื้นที่ทั้ง 8 อําเภอ

 ในจังหวัดลําพูน 

มีอัตราการเกิด

โรคระบาด และ

โรคติดตอลดลง

กอง

สาธารณสุข

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000รวม 5 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 135        



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ในจังหวัดลําพูน

เพื่อยกระดับและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

รวมทั้งใหสังคมตระหนัก

ในคุณคาของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุและ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของในจังหวัด

ลําพูน ที่เขารวม

กิจกรรม/โครงการ

มีศักยภาพ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 100

ของการดําเนิน

โครงการ/

กิจกรรมแลว

เสร็จตามแผน

1.ผูสูงอายุมี

ศักยภาพและองค

ความรูมากยิ่งขึ้น

2.ผูสูงอายุ

สามารถนํา

ความรู

ประสบการณที่

ไดรับไปปรับใชให

เกิดประโยชน

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 136        



แบบ ผ.02        

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

2 โครงการชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

เพื่อเปนการชวยเหลือ

ประชาชนดานการให

ความชวยเหลือเกษตรกร

ผูมีรายไดนอย

ตามระเบียบฯ วาดวยการ

ชวยเหลือประชาชน

เกษตรกร

ผูมีรายไดนอย

คนพิการและให

หมายรวมถึง

การชวยเหลือเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ   

ผูยากไร 

ผูดอยโอกาส ผูไร  

ที่พึ่ง ไดรับการ

ชวยเหลือ

ตามระเบียบฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  รอยละ 100 

ของประชาชน

ไดรับการ

ชวยเหลือ

(ตาม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

อปท.จังหวัด

ลําพูน)

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูนที่

ตองการความ

ชวยเหลือไดรับ

การชวยเหลือจาก

ภาครัฐใหมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000รวม 2 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 137        



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการจางเหมา

การจัดการขยะอันตราย

จากชุมชนของจังหวัด

ลําพูน

เพื่อมีการจัดการขยะมูล

ฝอยอันตรายไดอยางถูก

สุขลักษณะ และปลอดภัย

มีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

อันตรายอยาง

มีประสิทธิภาพ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ

ดําเนินการ

จัดเก็บขยะมูล

ฝอยอันตราย

ผลกระทบดาน

สุขภาพจากขยะ

มูลฝอยอันตราย

ลดลง

กอง

สาธารณสุข

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ

       3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 138        



แบบ ผ.02       

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการกําหนด 

มาตรการปองกัน

อาชญากรรม และ      

ยาเสพติด

ประชาชนและ

เยาวชนมีความรู

และสรางภูมิคุมกัน

ในการปองกันและ

แกไขปญหา         

ยาเสพติด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการจัดกิจกรรม

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหา      

ยาเสพติดไมนอย

กวา 4 กิจกรรม/ป

เกิดการมีสวนรวม

ของคนในชุมชนใน

การปองกันและ

แกไข ปญหา      

ยาเสพติด

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการจัดซื้อชุดทดสอบ

สารเมทแอมเฟตามีนใน

ปสสาวะ ชนิดตลับ 

พรอมอุปกรณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติดในทองถิ่น

ชุดทดสอบสารเมท

แอมเฟตามีนใน

ปสสาวะ ชนิดตลับ

 พรอมอุปกรณ

จํานวน 13,000 

ชุด/ป

221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณตรวจ

ปสสาวะหาสาร

เสพติด จํานวน 

13,000 ชุด

มีวัสดุอุปกรณใน

การตรวจหาสาร

เสพติดในรางกาย

อยางเพียงพอ

กอง

สาธารณสุข

1,221,000 1,221,000 1,221,000 1,221,000 1,221,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม 2 โครงการ

       3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 139       



แบบ ผ.02       

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริม

การแขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติดแบบบูรณาการ

ในจังหวัดลําพูน

1. เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมการแขงขันกีฬา

และกิจกรรมตอตาน

ยาเสพติด โดยบูรณาการ

รวมกับหนวยงาน 

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

และประชาชนในจังหวัด

ลําพูน

2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชน ไดออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ

และเลนกีฬาตาน       

ยาเสพติด

1. องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน 

กับหนวยงาน

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น และ

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 

รวมแขงขันกีฬา

และกิจกรรม

ตอตานยาเสพติด

2. เด็กและเยาวชน

 หันมาเลนกีฬา 

เพื่อตานยาเสพติด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 

ไมนอยกวา 

500 คน 

เขารวมกิจกรรม

อยางสนุกสนาน 

เกิดความสามัคคี

 มีน้ําใจเปน

นักกีฬา

เกิดความรวมมือ

ในการทํากิจกรรม

จากทุกภาคสวน 

ไดแกองคการ

บริหารสวน

จังหวัดลําพูน กับ

หนวยงานองคกร

ภาครัฐ ภาคเอกชน

 องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณเปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

       3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 140       



แบบ ผ.02       

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณเปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

       3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงซอมแซม สนาม

กีฬากลางองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การรองรับกิจกรรมดาน

กีฬาไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงและซอมแซม

ที่ดินและสิ่งกอสราง

สนามกีฬากลาง 

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

๓. เพื่อใหการบริการ

สนามกีฬาและการ

ปฏิบัติงานดานกีฬาและ

นันทนาการเปนไปอยาง

มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวนผูรับบริการ

หรือประชาชนทั่วไป

ในจังหวัดลําพูน

สามารถเขาใช

สนามกีฬาหรือ

ปฏิบัติกิจกรรมดาน

กีฬาได ไมนอยกวา

รอยละ 80

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 สนามกีฬากลาง 

อบจ.ลําพูน

สามารถ

ใหบริการ

ประชาชนทั่วไป

ที่มาใชบริการใน

การทํากิจกรรม

ดานกีฬาและ

นันทนาการ      

ไดอยางเต็ม

ศักยภาพ

รอยละ 70

สนามกีฬากลาง 

องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

สามารถรองรับ

กิจกรรมดานกีฬา

ไดมากยิ่งขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 141       



แบบ ผ.02       

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณเปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

       3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3 โครงการเปลี่ยนระบบ

สายไฟฟาอากาศเปน

สายไฟฟาใตดิน

หนาอาคารศูนย

ประสานงานสนามกีฬา

กลางองคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อปรับสภาพ

ภูมิทัศนสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูนใหดูสวยงาม

2. เพื่อความปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

3. เพื่อความสะดวกใน

การบํารุงรักษาและ

ซอมแซมระบบไฟฟา

ภายในสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวน   

จังหวัดลําพูน

ประชาชนทั่วไปที่มา

ใชบริการสนามกีฬา

กลางองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ลําพูนมีความ

ปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสิน

498,624 - - - - เปลี่ยนระบบ

สายไฟฟาอากาศ

เปนสายไฟฟาใต

ดินหนาอาคาร

ศูนย

ประสานงาน

สนามกีฬากลาง

องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

เปลี่ยนระบบ

สายไฟฟาอากาศ

เปนสายไฟฟาใต

ดินหนาอาคาร

ศูนยประสานงาน

สนามกีฬากลาง

องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

กอง

การศึกษาฯ

4,448,624 3,950,000 3,950,000 3,950,000 3,950,000รวม 3 โครงการ
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดลำพูน ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี    
 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนสนามกีฬา  
ซอย 7 ตำบลในเมือง  
เชื่อมตำบลต้นธง 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำ 
บนถนน 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว 290  เมตร  
ลึก 1.50 เมตร  
 

2,050,000 - - - - มีการก่อสร้าง 
ลำเหมือง
สาธารณะ 
ท่ีไดม้าตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

มีลำเหมือง
สาธารณะ 
สำหรับป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำบน
ถนน 

กองช่าง/ 
ทม.ลำพูน 

2 โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In - 
Place Recycling) 
สายทางบ้านสะแล่ง - 
บ้านเหล่า สายบ้าน
มะเขือแจ้ หมู่ท่ี 1, 
บ้านเหล่า หมู่ท่ี 12 
ตำบลมะเขือแจ้  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 625 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,750   
ตารางเมตร 

2,175,000   -  -  -  - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลนท่ี
กำหนด 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

มะเขือแจ ้
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

เชื่อมถนนเลียบ 
คันคลองชลประทาน 
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายสุสาน 
บ้านสะแล่ง หมู่ท่ี 2 
ตำบลมะเขือแจ้-คลอง
ชลประทาน เชื่อม
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,400 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 22,000 
ตารางเมตร 

- 5,926,000 - - - มีการก่อสร้าง 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลนท่ี
กำหนด 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

มะเขือแจ ้

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บ้านไร่ หมู่ท่ี 8 ตำบล
อุโมงค์ อำเภอเมือง
ลำพูน เชื่อมบ้านสัน
มะนะ หมู่ท่ี 10 
ตำบลบ้านธ ิอำเภอ
บ้านธิ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 280 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,120 
ตารางเมตร รางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 705 เมตร 

2,860,670  - - - - มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนนและวาง
รางระบายน้ำ
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลนท่ี
กำหนด 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
และมีราง
ระบายน้ำ 
ท่ีได้มาตรฐาน  
ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังบนถนน 

กองช่าง/ 
ทต.อุโมงค์ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 1, 
บ้านหนองช้างคืน  
หมู่ท่ี 4  
ตำบลหนองช้างคืน
เชื่อมบ้านกอม่วง  
หมู่ท่ี 2 ตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 
เรื่องระบบระบาย
น้ำท้ิงและประชาชน
เดินทางสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 เมตร  
ยาว 405 เมตร 

1,295,000   -   -   -   -  มีการวางท่อ
ระบายน้ำ 
ตามแบบ
แปลน  
ท่ีกำหนด 

มีรางระบายน้ำ
ท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังบนถนน 

กองช่าง/ 
ทต.หนอง
ช้างคืน 

6 โครงการซ่อมแซม 
พร้อมปรับปรุง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ท่ี 3 
บ้านหัวฝาย, หมู่ท่ี 5 
บ้านน้ำโค้ง 
ตำบลหนองช้างคืน
เชื่อมหมู่ท่ี 9 
บ้านล่ามช้าง  
ตำบลประตูป่า  
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้างเฉลี่ย 4 – 6 
เมตร ยาว 1,871 
เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
9,517 ตารางเมตร 

 -  5,975,500   -   -   -  มีการ
ปรับปรุง 
ผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.หนอง
ช้างคืน 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต
สายทางบ้าน 
สันคะยอม หมู่ท่ี 1 
ตำบลป่าสัก เชื่อม
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 495 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,970 
ตารางเมตร 

1,608,000   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าสัก 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสายไป
กู่อรหันต์ - อ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำดิบ หมู่ท่ี 14 
ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้าน
หนองหล่ม หมู่ท่ี 8 
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 840 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,040 
ตารางเมตร 

 -  2,726,000   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าสัก 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2
ตำบลเหมืองจี้ เชื่อม
ตำบลหนองหนาม 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 605 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,420 
ตารางเมตร 

1,210,000   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.เหมืองจี้ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านป่าตัน หมู่ท่ี 
10 ตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน เชื่อม
ตำบลม่วงน้อย อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 835 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,340 
ตารางเมตร 
 

 -  1,670,000   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.เหมืองจี้ 

11 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านปงชัย  
หมู่ท่ี 3 ตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน 
เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อย 
ตำบลป่าซาง  
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 565 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,260 
ตารางเมตร 
 

 -   -  836,000   -   -  มีการเสริมผิว 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.เหมืองจี้ 

12 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สายท่าจักร - แม่ทา 
ทางเข้าวัดพระธาตุ
ดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น 
หมู่ท่ี 7 ตำบลเหมืองจี้  
อำเภอเมืองลำพูน  
เชื่อมตำบลทาขุมเงิน 
อำเภอแม่ทา จังหวัด
ลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 965 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,790 
ตารางเมตร 
 

 -   -   -  2,106,000   -  มีการเสริมผิว 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลนท่ี
กำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.เหมืองจี้ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบลำน้ำทา 
บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ท่ี 7 
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอ
เมืองลำพูน เชื่อมบ้าน
หนองสร้อย ตำบล
มะกอก อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,665 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 6,665 
ตารางเมตร 
 

 -   -   -   -  3,330,000  มีการก่อสร้าง 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลนท่ี
กำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/
ทต.เหมืองจี้ 

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
ลพ.ถ 11-005  
บ้านขว้าง หมู่ท่ี 2, 
บ้านบ่อโจง หมู่ท่ี 1 
ตำบลหนองหนาม 
(ทต.บ้านแป้น) เชื่อม
บ้านกอข่อย หมู่ท่ี 6 
ตำบลหนองหนาม 
(อบต.หนองหนาม) 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 
 

เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำ 
บนถนน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 270 เมตร 

900,000   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

มีรางระบายน้ำ
ท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังบนถนน 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านแป้น 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

        3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

15 โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันออก  
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7 
ตำบลบ้านแป้น เชื่อม
บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี 7 
ตำบลหนองหนาม 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้การระบาย
น้ำมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและป้องกัน
การเกิดน้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ขนาด 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  
ยาว 1,000 เมตร 

 -  2,660,000   -   -   -  มีการวางท่อ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและ
ป้องกันการเกิด
น้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านแป้น 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำบริเวณ 
ปากทาง ซอย 5 - 
ปากทาง ซอย 3 บ้าน
บ่อโจง (ทต.บ้านแป้น)
เชื่อมบ้านกอข่อย  
หมู่ท่ี 6 ตำบลหนอง
หนาม (อบต.หนอง
หนาม) อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้การระบาย
น้ำมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและป้องกัน
การเกิดน้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 286 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

 -   -  915,000   -   -  มีการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและ
ป้องกันการเกิด
น้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านแป้น 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
ลพ.ถ 10032  
สายบ้านสันริมปิง - 
บ้านต้นแงะ (ถนนถ่าย
โอนฯ) บริเวณบ้าน
เจดีย์ขาว หมู่ท่ี 5, 
บ้านศรีบังวัน หมู่ท่ี 4 
ตำบลริมปิง เชื่อมบ้าน
ต้นแงะ หมู่ท่ี 9 ตำบล
ประตูป่า อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ำบนถนน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 950 เมตร  

2,500,000   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

มีรางระบายน้ำ 
ท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังบนถนน 

กองช่าง/ 
ทต.ริมปิง 

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสุเมธประชา
สามัคคี หมู่ท่ี 8  
บ้านป่ายาง หมู่ท่ี 10 
บ้านกลางทุ่ง ตำบล
ริมปิง เชื่อมหมู่ท่ี 7 
บ้านจักรคำภิมุข 
ตำบลต้นธง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,215 เมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 51 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 5,115 
ตารางเมตร 

 -  1,820,000   -   -   -  มีการ
ปรับปรุงถนน
ให้ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ริมปิง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
ถนนเลียบลำเหมือง
แม่แกบก้อง หมู่ท่ี 4 
บ้านศรีบังวัน - หมู่ท่ี 
6 บ้านสันริมปิง 
ตำบลริมปิง เชื่อม  
หมู่ท่ี 9 บ้านต้นแงะ 
ตำบลประตูป่า อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,426 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,704 
ตารางเมตร 

 -   -  2,030,000   -   -  มีการ
ปรับปรุง 
ผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ริมปิง 

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
ถนนเลียบลำเหมือง
ทางด้านทิศใต้วัดสบ
ปะ หมู่ท่ี 9 ตำบล
ริมปิง เชื่อมหมู่ท่ี 8 
บ้านใหม่สันมะนะ 
ตำบลต้นธง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ซ่อมผิวจราจร โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling  
-ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 243 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,215 
ตารางเมตร 
-ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 192 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 960 
ตารางเมตร 

 -   -   -   -  1,410,000  มีการ
ปรับปรุง 
ผิวจราจรที่ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ริมปิง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

ซ่อมผิวจราจร โดยวิธี 
Over Lay  
-ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 41 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 205 
ตารางเมตร 
-ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 187 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 748 
ตารางเมตร 
 

21 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านป่าซางน้อย 
หมู่ท่ี 1,บ้านแม่ทาหลง 
หมู่ท่ี 9 ตำบล 
บ้านแป้น อำเภอ 
เมืองลำพูน เชื่อมบ้าน
สบทา หมู่ท่ี 1  
ตำบลปากบ่อง  
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 - 5 เมตร  
ยาว 1,037 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,510 
ตารางเมตร 

1,687,000   -   -   -   -  มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน 1 
สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ท่าเชียง

ทอง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง
บ้านบ่อโจง หมู่ท่ี 1 
ตำบลหนองหนาม 
(ทต.บ้านแป้น) เชื่อม
บ้านก่อข่อย หมู่ท่ี 6 
ตำบลหนองหนาม 
(อบต.หนองหนาม) 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 8 เมตร  

941,500   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนหรือ 
เกษตรกรใน
พื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียงมี
สะพานสัญจร
และขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง

หนาม 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย ลพ.ถ 54-037 
บ้านหนองหล่ม  
หมู่ท่ี 8 ตำบล 
ศรีบัวบาน เชื่อม 
บ้านน้ำพุ หมู่ท่ี 7 
ตำบลป่าสัก  
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 8,000 
ตารางเมตร 

4,850,000   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ศรีบัวบาน 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด  
สายบ้านม้าใต้ หมู่ท่ี 5 
,บ้านม้าเหนือ หมู่ท่ี 6 
ตำบลศรีบัวบาน 
เชื่อม บ้านร่องส้าว 
หมู่ท่ี 7 ตำบลบ้าน
กลาง อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้การระบายน้ำ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและป้องกัน
การเกิดน้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

รางระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 983 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 
 

 -  5,000,000   -   -   -  มีการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและ
ป้องกันการเกิด
น้ำท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง/ 
ทต. 

ศรีบัวบาน 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดดอยน้อยไป
ศูนย์ราชการ รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ 54-031 
เชื่อมทางหลวง 
หมายเลข 11  
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,100 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 12,600 
ตารางเมตร 

 -   -  5,500,000   -   -  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ศรีบัวบาน 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายป่าสัก 
บริเวณ หมู่ท่ี 3  
บ้านจำบอน ตำบล 
ศรีบัวบาน เชื่อม
ตำบลป่าสัก และ
ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
ประชาชนซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 22 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 88  
ตารางเมตร 

 -   -  500,000   -   -  มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต. 

ศรีบัวบาน 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายวัดห้วย
ทรายขาว (ค่ายลูกเสือ 
สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว) 
เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 11 ตำบล
ทาสบเส้า อำเภอแม่
ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 11,500 
ตารางเมตร 

 -   -   -  3,000,000   -  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ศรีบัวบาน 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวัด
ห้วยทรายขาว (บ้าน
ศรีบัวบาน-สำนักสงฆ์
ห้วยทรายขาว)  
เชื่อมทางหลวงชนบท 
ลพ.3045 ตำบล 
บ้านกลาง  
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 7,200 
ตารางเมตร 

 -   -   -   -  3,000,000  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ศรีบัวบาน 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันตล่ิงแบบ 
แผ่นเสียบ บริเวณหลัง
โรงเรียนธรรัตน์วิทยา
ถึงบริเวณ อาคาร
อเนกประสงค์ 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 9  
ตำบลบ้านกลาง เชื่อม
คลองส่งน้ำ
ชลประทาน สายซอย 
2R-16R-LMC  
ตำบลมะเขือแจ้ 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ำกัดเซาะตลิ่งและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ความยาวไม่น้อยกว่า 
500 เมตร 

- 3,000,000   -   -   -  มีการก่อสร้าง
เขื่อนกันตล่ิง
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ป้องกันปัญหา
น้ำกัดเซาะตลิ่ง
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านกลาง 

30 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันตล่ิงแบบ 
แผ่นเสียบ บริเวณ 
ลำเหมืองแม่ตีบ 
ข้างแทงค์น้ำประปา
หมู่บ้าน หมู ่9  
บ้านกลาง ตำบล 
บ้านกลาง เชื่อมคลอง
ส่งน้ำชลประทาน 
สายซอย 2R-16R-
LMC ตำบลมะเขือแจ้ 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ำกัดเซาะตลิ่งและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ความยาวไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

 -   -  3,000,000   -   -  มีการก่อสร้าง
เขื่อนกันตล่ิง
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ป้องกันปัญหา
น้ำกัดเซาะตลิ่ง
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านกลาง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

31  โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ 
ลำเหมืองข้างสนาม
กีฬาและนันทนาการ
จามเทวี บ้านท่าล้อ -
ศรีคำ - ต้นฮั่ง  
หมู่ท่ี 2 ตำบลบ้าน
กลาง เชื่อมบ้านม้า
เหนือ หมู่ท่ี 6  
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้มีทางสำหรับ
ระบายน้ำจากท่ีอยู่
อาศัยลงสู่ทาง
ระบายน้ำสาธารณะ
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 

ความยาวไม่น้อยกว่า 
600 เมตร 

 -   -   -  1,000,000   -  มีการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

มีทางสำหรับ
ระบายน้ำจากท่ี
อยู่อาศัยลงสู่
ทางระบายน้ำ
สาธารณะและ
ป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านกลาง 

32 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over lay) 
สายทางบ้านห้วยยาง 
หมู่ท่ี 9, บ้านป่าแขม 
หมู่ท่ี 7 บริเวณซอย
หน้าโรงเรียนประตูป่า
ตำบลเหมืองง่า  
เชื่อมตำบลประตูป่า 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,516 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 6,064 
ตารางเมตร 

2,933,000   -  -  -  - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน 1 
สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/  
ทต. 

เหมืองง่า 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

33 โครงการเสริมผิวจราจร
แบบ Over Lay หมู่ท่ี 8 
บ้านหลุก - หมู่ท่ี 10
บ้านศรีสองเมือง  
ตำบลเหมืองง่า  
เชื่อมตำบลประตูป่า 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,160 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
4,640 ตารางเมตร 

 -   -  2,202,000   -   -  มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/  
ทต. 

เหมืองง่า 

34 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ข้ามลำเหมือง
แม่ปิงเก่าขัวนายเป็ง) 
บ้านศรีสุพรรณ หมู่ท่ี 
6 ตำบลประตูป่า เชื่อม
หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก 
และหมู่ท่ี 2 บ้านร่อง
กาศ ตำบลริมปิง 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีตำบล
ประตูป่าและพื้นท่ี
ใกล้เคียง มีสะพาน
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น  

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 15 เมตร  
 

2,500,000   -   -   -   -  มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนหรือ 
เกษตรกรใน
พื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียงมี
สะพานสัญจร
และขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ประตูป่า 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังมุยเกษตร สาย 
4 หมู่ท่ี 1 บ้านวังมุย 
ตำบลประตูป่า เชื่อม
หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 3.50 - 4 เมตร 
ยาว 650 เมตร  
 

 -  1,600,000   -   -   -  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ประตูป่า 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลำเหมือง 
ขี้เลือด บ้านต้นแงะ  
หมู่ท่ี 9 ตำบลประตูป่า 
เชื่อม บ้านศรีบังวัน 
หมู่ท่ี 4 ตำบลริมปิง 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 995 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
3,980 ตารางเมตร 

 -   -  2,500,000   -   -  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ประตูป่า 

37 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทุ่งหลวง หมู่ท่ี 9 
บ้านต้นแงะ ตำบล
ประตูป่า เชื่อมตำบล
หนองช้างคืน 
และตำบลเหมืองง่า 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,180 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
8,720 ตารางเมตร 

 -   -   -  4,500,000   -  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ประตูป่า 



160 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) สายล้อง
เดื่อ-ล่ามช้าง หมู่ท่ี 3 
ตำบลประตูป่า เชื่อม
ตำบลหนองช้างคืน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
4,800 ตารางเมตร 

 - -  - - 2,500,000  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ประตูป่า 

39 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
บ้านสันมะนะ หมู่ท่ี 8 
บ้านใหม่สันมะนะ  
หมู่ท่ี 9 บ้านปากล้อง 
ตำบลต้นธง  
ข้ามลำเหมืองไม้แดง 
เชื่อมตำบลริมปิง 
อำเภอเมืองลำพูน  
และอำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีตำบล 
ต้นธงและพื้นท่ี
ใกล้เคียง มีสะพาน
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น  

กว้าง 7  เมตร 
ยาว 21 เมตร 

2,940,000  - -  - - มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชนหรือ 
เกษตรกรใน
พื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียงมี
สะพานสัญจร
และขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ต้นธง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายเลียบลำเหมือง
ไม้แดง (คันทรีโฮม 1) 
ลพ.4035 แยก 
1015 บ้านใหม่สัน
มะนะ เชื่อม หมู่ท่ี 2 
บ้านสันต้นธง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,125 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,950 
ตารางเมตร 

 -  2,056,984   -   -   -  มีการ
ปรับปรุง 
ผิวจราจรตาม
แบบแปลน 
จำนวน 1 
สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ต้นธง 

41 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
ถนนสายสันยาว หมู่ท่ี 
2 บ้านล้อง ตำบล 
ป่าซาง เชื่อม หมู่ท่ี 3 
บ้านสะปุ๋ง ตำบล 
ม่วงน้อย และถนน
สายฉางข้าวน้อยเหนือ 
ซอย 9 หมู่ท่ี 3  
ตำบลป่าซาง เชื่อม 
หมู่ท่ี 6 บ้านป่าข่า 
ตำบลแม่แรง อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 - 6 เมตร 
ยาว 3,120 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 15,331 
ตารางเมตร 

2,500,000  3,246,900   -  -  - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน 1 
สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าซาง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านสันนาไป
ปากบ่อง หมู่ท่ี 1 
บ้านป่าซาง  
ตำบลป่าซาง เชื่อม 
หมู่ท่ี 5 บ้านปากบ่อง 
ตำบลปากบ่อง  
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4- 5 เมตร  
ยาว 1,821 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 
9,167.35  
ตารางเมตร 

 -  - 3,245,300  -  - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน 1 
สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าซาง 

43 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านสบทา 
หมู่ท่ี 1 ตำบลปากบ่อง 
อำเภอป่าซาง เชื่อม
บ้านแม่ทาหลง  
ตำบลบ้านแป้น  
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ 18127) 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 7 เมตร  
ยาว 283 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 
1,977.04  
ตารางเมตร 

 -  -  - 732,100  - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน 1 
สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าซาง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้ำดิบ หมู่ท่ี 7, 
บ้านวังกู่ หมู่ท่ี 8 
ตำบลน้ำดิบ อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน 
เชื่อมตำบลดอยหล่อ 
อำเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 774 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,096 
ตารางเมตร 

1,637,000   -  -  -  - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/
อบต.น้ำดิบ 

45 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางแยกต้นเปา 
บ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ท่ี 
15 ตำบลน้ำดิบ 
เชื่อมบ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าตุ้ม 
อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร       
ยาว 630 เมตร   
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,520 
ตารางเมตร 

 -  1,026,000  - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง,  
ทต.น้ำดิบ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
บ้านกิ่วมื่น หมู่ท่ี 8 
ตำบลมะกอก อำเภอ
ป่าซาง เชื่อมบ้าน 
ไร่อ้อย หมู่ท่ี 5 ตำบล
เหมืองจี้ อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 635 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,175 
ตารางเมตร 

1,100,000   -  -  -  - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.มะกอก 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านม่วงน้อย
หมู่ท่ี 4 ตำบลม่วง
น้อย เชื่อม บ้านฉาง
ข้าวน้อยใต้ หมู่ท่ี 4 
ตำบลป่าซาง อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,350 
ตารางเมตร 

1,130,000   - -   -  - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

ม่วงน้อย 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านป่า
สีเสียด หมู่ท่ี 8 เชื่อม 
บ้านท่าตุ้ม หมู่ท่ี 1 
ตำบลท่าตุ้ม 
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 395 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,975 
ตารางเมตร 

1,101,500   -  -  -  - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.ท่าตุ้ม 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านแม่อาว  
หมู่ท่ี 3 ตำบลนคร
เจดีย์ เชื่อม บ้านใหม่
ป่าฝาง หมู่ท่ี 15 
ตำบลน้ำดิบ อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 545 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,725 
ตารางเมตร 

1,464,000   -  -  -  - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต. 

นครเจดีย์ 

50 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
บ้านเรือน หมู่ท่ี 3 - 
บ้านเหล่าสันปิง หมู่ท่ี 5 
ตำบลบ้านเรือน เชื่อม
บ้านร่องห้า หมู่ท่ี 4 
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอ 
ป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจรไป
มา ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 568 เมตร  
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,090 
ตารางเมตร 

1,915,000   -  -  -  - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต.

บ้านเรือน 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางแยก ทล.106  
บ้านห้วยกาน หมู่ท่ี ๑ 
(ทต.บ้านโฮ่ง) เชื่อม 
บ้านป่าป๋วย หมู่ท่ี ๓  
(อบต.เวยีงกานต์) ตำบล 
บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพนู 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 822 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,288 
ตารางเมตร  

1,645,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านโฮ่ง  
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
รหัสสายทาง ลพ.ถ 
16004 บ้านโฮ่ง  
หมู่ท่ี 2 - บ้านห้วย
กาน หมู่ท่ี 1 เชื่อม
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 106 
ลำพูน-ลี้  
ตำบลบ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 - 6 เมตร  
ยาว 2,600 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 13,360 
ตารางเมตร  

- 2,700,000 2,800,000 - - มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนให้ได้
มาตรฐาน  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านโฮ่ง  

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางแยกบ้านหลิม 
- โรงน้ำด่ืม  
บ้านห้วยกาน หมู่ท่ี 1  
(ทต.บ้านโฮ่ง) เชื่อม
บ้านห้วยน้ำดิบ  
หมู่ท่ี 5 (อบต.เวียง
กานต์) อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,080 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,320 
ตารางเมตร 

 - - 2,161,000 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

บ้านโฮ่ง  
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  
ลพ.ถ 50124  
บ้านห้วยแทง หมู่ท่ี 5 
ตำบลป่าพลู เชื่อม 
ถนน ลพ.ถ 50123 
ตำบลบ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,130 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,520 
ตารางเมตร 

2,500,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.ป่าพลู 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านหล่ายแก้ว 
หมู่ท่ี 1 ตำบลศรีเตี้ย 
เชื่อม บ้านเหล่ายาวใต ้
หมู่ท่ี 3 ตำบลเหล่ายาว 
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน และ
เชื่อมถนนทางหลวง
ชนบทลำพนู  
ทล.ลพ 4020  
ตำบลหนองยวง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,085 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,340 
ตารางเมตร 

2,224,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต.ศรีเตี้ย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าวัด 
ปทุมสราราม หมู่ท่ี 2 
บ้านสันปูเลย  
ตำบลศรีเตี้ย  
อำเภอบ้านโฮ่ง  
เชื่อมบ้านสันเหมือง  
หมู่ท่ี 5  
ตำบลเวียงหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.50 เมตร  
ยาว 814 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,663 
ตารางเมตร  
 

- 1,653,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต.ศรีเตี้ย 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุ้มพระลอ  
หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสะลิง 
ตำบลศรีเตี้ย  
อำเภอบ้านโฮ่ง เชื่อม
บ้านหนองยวง  
ตำบลเวียงหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,390 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,560 
ตารางเมตร  
 

- - 2,849,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต.ศรีเตี้ย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านเหล่าหมุ้น 
หมู่ท่ี 10 ตำบลเหล่ายาว 
เชื่อม บ้านดงฤๅษี  
หมู่ท่ี 8 ตำบลบ้านโฮ่ง 
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 820 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,100 
ตารางเมตร  

2,265,400 - - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

เหล่ายาว 

59 โครงการก่อสร้างกันพัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณลำเหมืองกันงอ 
บ้านเหล่ายาวเหนือ หมู่
ท่ี 7 บ้านเหล่ายาวใต้ 
หมู่ท่ี 3 ตำบลเหล่ายาว 
เชื่อม บ้านหล่ายแก้ว 
หมู่ท่ี 1 ตำบลศรีเตี้ย 
อำเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัด
ลำพูน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาลำ
เหมืองพังทลายและ
ป้องกันเหตุอุทกภัย
ได้อย่างยั่งยืน 

กันพังคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 12 จุด 
มีความยาวรวม 458 
เมตร ความสูง 
จากท้องเหมืองเฉลี่ย 
2.50 เมตร 

- 3,335,000 - - - มีการก่อสร้าง
กันพัง
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้
มาตรฐาน 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาลำ
เหมืองพังทลาย
และป้องกันเหตุ
อุทกภัยได้อย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง/ 
อบต. 

เหล่ายาว 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เลียบแม่น้ำลี้)  
บ้านเหล่ามะเหยือง  
หมู่ท่ี 5 ตำบลเหล่ายาว 
เชื่อม บ้านหล่ายแก้ว 
หมู่ท่ี 1 ตำบลศรีเตี้ย 
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,150 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,600 
ตารางเมตร  

- - 2,500,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
หรือเกษตรกร
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

เหล่ายาว 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองสูน 
หมู่ท่ี 1 ตำบลหนอง
ปลาสะวาย อำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
เชื่อมตำบลแม่สอย 
อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 970 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,850 
ตารางเมตร 

2,520,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลนจำนวน 
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สายหน้าทางแยก  
ลพ.3004  
บ้านปากล้อง หมู่ท่ี 8 
ตำบลหนองปลาสะวาย 
เชื่อมบ้านสันปูเลย 
หมู่ท่ี 2 ตำบลศรีเตี้ย 
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 750 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,500 
ตารางเมตร 

- 2,020,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบลำเหมืองหลวง 
บ้านท่ากอม่วง หมู่ท่ี 3 
,บ้านหนองเขียด หมู่ท่ี 
4 และบ้านห้วยสะแหล 
หมู่ท่ี 5 ตำบลหนอง
ปลาสะวาย เชื่อมบ้าน
ท่าหลุก หมู่ท่ี 4  
ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,130 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 12,520 
ตารางเมตร 

- 6,280,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 

64 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) สายหน้า
สนามกีฬา ถึงถนน
โครงการพระราชดำริ 
หมู่ท่ี 7  
บ้านสันเจดีย์ริมปิง 
ตำบลหนองปลาสะวาย 
เชื่อมบ้าน 
ดอยแดน หมู่ท่ี 4 
ตำบลเหล่ายาว อำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,610 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 8,050 
ตารางเมตร 

- - 3,020,000 - - มีการ
ปรับปรุงถนน
ให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทาง
บ้านหนองปลาสะวาย 
หมู่ท่ี 2 ตำบลหนอง
ปลาสะวาย  
เชื่อมบ้านดอยแดน 
หมู่ท่ี 4  
ตำบลเหล่ายาว 
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,660 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 8,300 
ตารางเมตร 

- - - 3,870,000  มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลำเหมืองดง  
หมู่ท่ี 8 บ้านปากล้อง 
ตำบลหนองปลาสะวาย 
เชื่อมบ้านท่าหลุก  
หมู่ท่ี 4  
ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,360 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 9,440 
ตารางเมตร 

- - - - 4,740,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหน้าวัดหนอง
เขียด บ้านหนองเขียด 
หมู่ท่ี 4 ตำบลหนอง
ปลาสะวาย เชื่อมบ้าน
ท่าหลุก หมู่ท่ี 4 
ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 7,500 
ตารางเมตร 

- - - - 3,750,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต.หนอง
ปลาสะวาย 

68 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้าน 
น้ำเพอะพะ หมู่ท่ี 10 
ตำบลบ้านโฮ่ง  
(อบต.เวียงกานต์) 
เชื่อมเทศบาลตำบล
บ้านโฮ่งและองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เหล่ายาว  
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจรไป
มา ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 762 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,048 
ตารางเมตร 

1,100,000 - - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

เวียงกานต์ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ข้ามลำ
ห้วยแป๋น ตำบลป่าไผ่ 
เชื่อมบ้านไร่ หมู่ท่ี 2 
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีตำบลป่าไผ่
และพื้นท่ีใกล้เคียง 
มีสะพานสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น  

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,680 
ตารางเมตร 

1,296,000 - - - - มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชนหรือ 
เกษตรกรใน
พื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียงมี
สะพานสัญจร
และขนส่งสินค้า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าไผ่ 

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทาง
บ้านชีวิตใหม่  
หมู่ท่ี 5 , บ้าน 
ดงสักงาม หมู่ท่ี 6 
ตำบลป่าไผ่เชื่อม  
บ้านใหม่ศิวิไล  
ตำบลลี้ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,100 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 15,500 
ตารางเมตร 

- 2,249,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
หรือเกษตรกร
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ป่าไผ่ 

71 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กเหมืองกระซาง 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 10 
(เทศบาลตำบลลี้) 
เชื่อมบ้านลี้ หมู่ท่ี 6 
(เทศบาลตำบลวังดิน) 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 2,140 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร 
 

8,017,000 - - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/  
ทต.ลี้ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

72 โครงการขยาย 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต สายมิตร
ประชา บ้านลี้ หมู่ท่ี 6 
(ทต.วังดิน) เชื่อม 
บ้านป่าหก หมู่ท่ี 7 
(ทต.ลี้) อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนผู้สัญจร
ไปมาในการ
ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ทำ
การเกษตร รวมถึง
เดินทางไปยังอำเภอ
ใกล้เคียง 

ขยายผิวจราจร  
กว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 932 เมตร  
พร้อมเสริมผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
พื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,398 
ตารางเมตร  

2,624,000 - - - - มีการ
ปรับปรุงถนน
ให้ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

กองช่าง/ 
ทต.วังดิน 

73 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยแม่ไปร์ บริเวณ
ชุมชนหนองแมว  
บ้านวังดิน หมู่ท่ี 4 
(ทต.วังดิน) เชื่อมบ้าน
ฮ่อมต้อ หมู่ท่ี 5  
(ทต.ลี้) ตำบลลี้ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

เพื่อชะลอการไหล
ของมวลน้ำจำนวน
มากและลด
ผลกระทบท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กว้าง 14 เมตร  
สูง 2 เมตร 

- 909,000 - - - มีการก่อสร้าง
ฝายที่ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
ทต.วังดิน 

74 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลำห้วยมุ้น  
บ้านวังดินใหม่ หมู่ท่ี 14 
ตำบลลี้ เชื่อมบ้านป่าจี้  
หมู่ท่ี 3 ตำบลป่าไผ่ 
อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน  

เพื่อชะลอการไหล
ของมวลน้ำจำนวน
มากและลด
ผลกระทบท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กว้าง 12 เมตร  
สูง 2 เมตร 

- - 780,000 - - มีการก่อสร้าง
ฝายที่ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
ทต.วังดิน 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลำห้วย
แม่ต๊ะ บ้านลี้ หมู่ท่ี 6 
ตำบลลี ้เชื่อมบ้าน
ฮ่อมต้อ หมู่ท่ี 5 
ตำบลลี้ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน  

เพื่อชะลอการไหล
ของมวลน้ำจำนวน
มากและลด
ผลกระทบท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กว้าง 24 เมตร  
สูง 2 เมตร 

- - - 1,560,000 - มีการก่อสร้าง
ฝายที่ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
ทต.วังดิน 

76 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลำห้วย
แม่ต๊ะ บรเิวณหลังวัด
พระธาตุห้าดวง  
บ้านพระธาตุห้าดวง 
หมู่ท่ี 15 ตำบลลี้
ตำบลลี้ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน  

เพื่อชะลอการไหล
ของมวลน้ำจำนวน
มากและลด
ผลกระทบท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กว้าง 24 เมตร  
สูง 2 เมตร 

- - - - 1,560,000 มีการก่อสร้าง
ฝายที่ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
ทต.วังดิน 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ท่ี 1 เชื่อมถนน
ทางหลวงแผ่นดิน  
ลพ.1087  
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนน 
สำหรับใช้สัญจรไป
มา และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร 

2,460,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชน 
หรือเกษตรกร
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ก้อ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านก้อทุ่ง 
(อ่างวังบง) หมู่ท่ี 1 
ตำบลก้อ เชื่อมถนน
ทางหลวงแผ่นดิน  
ลพ 1087 เชื่อม
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร 

- 2,480,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ก้อ 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านก้อหนอง 
(แพะหลวง) หมู่ท่ี 2 
ตำบลก้อ เชื่อมถนน
ทางหลวงแผ่นดิน  
ลพ 1087  
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,050 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,200 
ตารางเมตร 

- - 2,350,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ก้อ 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านก้อจอก 
หมู่ท่ี 3 ,บ้านก้อหนอง 
หมู่ท่ี 2 ตำบลก้อ 
เชื่อมถนนทางหลวง
แผ่นดิน ลพ 1087 
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจรไป
มา ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,080 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,320 
ตารางเมตร 

- - - 2,410,000 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ก้อ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ท่ี 1 , บ้านก้อท่า 
หมู่ท่ี 4 ตำบลก้อ 
เชื่อมถนนทางหลวง
แผ่นดิน ลพ 1087 
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,115 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,460 
ตารางเมตร 

- - - - 2,490,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ก้อ 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านป่าคา 
หมู่ท่ี 1 ตำบลดงดำ 
เชื่อมบ้านแม่หว่าง
ห้วยริน หมู่ท่ี 10 
ตำบลนาทราย  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,115 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,460 
ตารางเมตร 

2,479,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ดงดำ 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านดงดำ  
หมู่ท่ี 2 ตำบลดงดำ 
เชื่อมบ้านแม่หว่าง
ห้วยริน หมู่ท่ี 10 
ตำบลนาทราย  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,115 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,460 
ตารางเมตร 

- 2,479,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ดงดำ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านบวก  
หมู่ท่ี 3 ตำบลดงดำ 
เชื่อมบ้านแม่หว่าง
ห้วยริน หมู่ท่ี 10 
ตำบลนาทราย  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,115 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,460 
ตารางเมตร 

- - 2,479,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ดงดำ 

85 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านอุดม
พัฒนา หมู่ท่ี 12 
ตำบลศรีวิชัย เชื่อม
บ้านแม่ตืน ช่วงท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 ตำบลแม่ตืน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,780 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 13,900 
ตารางเมตร 

1,890,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ศรีวิชัย 

86 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) ทางเข้า
อ่างเก็บน้ำห้วยอมป๊าก  
บ้านศรีบุญเรือง  
หมู่ท่ี 9 ตำบลศรีวิชัย 
เชื่อมบ้านแม่หาด  
หมู่ท่ี 6 ตำบลป่าพลู 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- 1,390,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.ศรีวิชัย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปู หมู่ท่ี 9, 
บ้านเด่นทรายมูล  
หมู่ท่ี 14 และบ้านศรี
เวียงชัย หมู่ท่ี 21  
ตำบลนาทราย เชื่อม 
สายทางหลวงหมายเลข 
1087 ตำบลลี้ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนน 
สำหรับใช้สัญจรไป
มา และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,200 
ตารางเมตร  

2,252,200 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

นาทราย 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ลพ.ถ 43-215 
บ้านแม่หว่างห้วยริน 
หมู่ท่ี 10 ตำบลนาทราย 
เชื่อมตำบลดงดำ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร  

- 2,341,800 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง/ 
อบต. 

นาทราย 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบอน หมู่ท่ี 
11, บ้านเด่นทรายมูล 
หมู่ท่ี 14 เชื่อมสาย
ทางหลวงหมายเลข 
ลพ.ถ 4027 ทางหลวง 
106 บ้านพระบาท
ห้วยต้ม ตำบลนาทราย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 710 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,260 
ตารางเมตร  

- - 2,284,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง/ 
อบต. 

นาทราย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปู หมู่ท่ี 9, 
บ้านศรีเวียงชัย  
หมู่ท่ี 21 เชื่อมสาย
ทางหลวงหมายเลข 
ลพ. 3028 บ้านพระ
บาทห้วยต้ม - บ้านก้อ 
ตำบลนาทราย  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 790 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,160 
ตารางเมตร  

- - - 1,712,700 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง/ 
อบต. 

นาทราย 

91 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
บ้านเด่นยางมูล  
หมู่ท่ี 12 , บ้านเด่น
ทรายมูล หมู่ท่ี 14 
เชื่อมสายทางหลวง
หมายเลข ลพ.ถ 
4027 ทางหลวง 
106 - บ้านพระบาท
ห้วยต้ม  
ตำบลนาทราย  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 880 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,520 
ตารางเมตร  

- - - - 1,359,000 มีการ
ปรับปรุงถนน
ให้ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง/ 
อบต. 

นาทราย 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองคำหลี้  
สายทาง ลพ.ถ 53 - 
007 สาย 7  
บ้านผาต้าย หมู่ท่ี 1 
ตำบลแม่ลาน เชื่อม
เทศบาลตำบลก้อ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา  
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 610 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,440 
ตารางเมตร 

1,400,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 
มีถนนสัญจร 
ไปมาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/
อบต. 

แม่ลาน 

93 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านสันป่าสัก 
หมู่ท่ี 5 (อบต.เวียง
แก้ว) เชื่อม บ้านห้วย
เรือแม่เอิบ หมู่ท่ี 12 
(ทต.แม่ตืน) ตำบลแม่ตืน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,650 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 10,600 
ตารางเมตร 

2,061,400 - - - - มีการ
ปรับปรุงถนน
ให้ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 
มีถนนสัญจร 
ไปมาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

เวียงแก้ว  

94 โครงการก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รางรูปตัวยู) ลำเหมือง
ดอยแช่ บ้านแพะยันต์ 
หมู่ท่ี 2 (ทต.ทากาศ
เหนือ) เชื่อมบ้านหมื่น
ข้าว หมู่ท่ี 4 (ทต.ทากาศ) 
ตำบลทากาศ อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร  
 

- 2,491,000 - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชนและ 
เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทากาศ
เหนือ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รางรูปตัวยู) ลำเหมือง
ดินหม่น บ้านแม่ขนาด 
หมู่ท่ี 8 (ทต.ทากาศ
เหนือ) เชื่อมบ้านเกาะ
ทราย หมู่ท่ี 5  
(ทต.ทากาศ) ตำบล 
ทากาศ อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร  
 

- - 1,529,000 - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชนและ 
เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทากาศ
เหนือ 

96 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รางรูปตัวยู) ลำเหมือง
นาฟาน บ้านแม่ขนาด 
หมู่ท่ี 8 ตำบลทากาศ 
เชื่อมบ้านปง หมู่ท่ี 12 
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอ
แม่ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
ลึก 1.2 เมตร  
 

- - - 1,529,000 - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชนและ 
เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทากาศ
เหนือ 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านแม่ขนาด 
(บ่อแร่) หมู่ท่ี 8 ตำบล
ทากาศ เชื่อมบ้านปง
หมู่ท่ี 12 ตำบล 
ทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 710 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,840 
ตารางเมตร 

- - - 1,573,360 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทากาศ
เหนือ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแม่ขนาด 
เลียบลำเหมืองดินหม่น 
บ้านแม่ขนาด หมู่ท่ี 8 
(ทต.ทากาศเหนือ) 
เชื่อมบ้านเกาะทราย
หมู่ท่ี 5 (ทต.ทากาศ) 
ตำบลทากาศ อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,720 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 6,880 
ตารางเมตร 

- - - - 3,675,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทากาศ
เหนือ 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหล่ายสาย  
หมู่ท่ี 16 (ทต.ทาสบชัย) 
เชื่อมบ้านดอนชัย  
หมู่ท่ี 8 (ทต.ทาสบเส้า) 
อำเภอแม่ทา จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 724 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,896 
ตารางเมตร 

1,600,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาสบชัย 

100 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่
สะป้วด หมู่ท่ี 2 (ทต.
ทาสบชัย) เชื่อม  
บ้านดอยสารภี หมู่ท่ี 7 
(ทต.ทาสบเส้า) ตำบล
ทาสบเส้า อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 495 เมตร  
ลึก 1 เมตร  
 
 

- 1,670,000 - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด 

ประชาชนและ 
เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำใช้
สำหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาสบชัย 



 

185 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่สะป้วด หมู่ท่ี 
2 (ทต.ทาสบชัย) 
เชื่อม บ้านดอยสารภี 
หมู่ท่ี 7 (ทต.ทาสบเส้า) 
ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา  
จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,800 
ตารางเมตร 

- - 2,480,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาสบชัย 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านทาชมภู 
หมู่ท่ี 4 เชื่อมบ้าน 
ทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 
ตำบลทาปลาดุก เชื่อม
บ้านทาทุ่งยาว หมู่ท่ี 11 
ตำบลทาสบเส้า อำเภอ
แม่ทา จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

2,500,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาปลาดุก 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าสถานท่ีท่องเท่ียว
ห้วยทรายขาว  
บ้านทาป่าเปา หมู่ท่ี 6 
เชื่อมทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2026 
ตำบลทาปลาดุก อำเภอ
แม่ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - 2,500,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาปลาดุก 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทาสองท่า  
หมู่ท่ี 7 เชื่อม 
บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ท่ี 3 
ตำบลทาปลาดุก 
(เลียบลำเหมืองทุ่งไผ่) 
เชื่อมทางหลวงชนบท
หมายเลข 2031 
ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - - 2,500,000 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาปลาดุก 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทาชมภู หมู่ท่ี 4 
เชื่อมบ้านสถานี  
หมู่ท่ี 11  
ตำบลทาปลาดุก 
(เลียบแม่น้ำทา)  
เชื่อมทางหลวงชนบท
หมายเลข 2031 
ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา  
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - - - 2,500,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาปลาดุก 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

106 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านหนอง
หลวง - ชุ่มเชื้อ  
หมู่ท่ี 2  
บ้านเหมืองลึก  
ตำบลทาทุ่งหลวง 
อำเภอแม่ทา เชื่อม
บ้านป่าบง หมู่ท่ี 9 
ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 750 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,750 
ตารางเมตร 

1,420,000 - - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาทุ่งหลวง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบลำน้ำทา บ้านสัน 
หมู่ท่ี 4 ตำบล 
ทาขุมเงิน เชื่อมบ้าน
ทากาศ หมู่ท่ี 6 ตำบล
ทากาศ อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนและสะพาน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,120 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,480 
ตารางเมตร  
สะพาน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

4,000,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนและ
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนและ
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาขุมเงิน 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

108 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทาขุมเงิน สายกิ่วหลั่ง 
หมู่ท่ี 1 ตำบลทาขุมเงิน 
อำเภอแม่ทา เชื่อมบ้าน
หนองสร้อย หมู่ท่ี 1 
ตำบลมะกอก อำเภอป่า
ซาง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,090 เมตร 
เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,450 ตารางเมตร 

- 3,000,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
ท่ีกำหนด  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาขุมเงิน 

109 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลำเหมือง
ผาฮ้ัว บ้านกอลุง หมู่ท่ี 
10 (ทต.ทาสบเส้า) 
เชื่อมบ้านสบสะป๊วด 
หมู่ท่ี 14 (ทต.ทาสบ
ชัย) อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กว้าง 1.80 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร  
 

- 2,850,000 - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาสบเส้า 

110 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลำเหมืองฮ้อ 
บ้านศาลาแม่ทา  
หมู่ท่ี 3 (ทต.ทาสบ
เส้า) เชื่อมบ้าน 
ดอยแก้ว หมู่ท่ี 12 
(ทต.ทาสบชัย) อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กว้าง 1.80 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร  
 

- - 1,100,000 - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทาสบเส้า 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลำเหมืองนอก 
บ้านหมื่นข้าว หมู่ท่ี 4 
บ้านเกาะทราย หมู่ท่ี 5 
ตำบลทากาศ เชื่อม
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอ
แม่ทา จังหวัดลำพูน 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 650 เมตร  
ลึก 1 เมตร  
 

4,056,000 - - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต.ทากาศ 

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายแพะดินแดง) บ้าน
ทุ่งหัวช้าง หมู่ท่ี 3 (ทต.
ทุ่งหัวช้าง) เชื่อมบ้าน
สันดอนมูล หมู่ท่ี 11 
(อบต.ทุ่งหัวช้าง) ตำบล
ทุ่งหัวช้าง อำเภอ 
ทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร 

1,762,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

ทุ่งหัวช้าง 

113 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
บ้านสัญชัย หมู่ท่ี 7 
ถึงบ้านโป่งแดง  
หมู่ท่ี 5 ตำบลทุ่งหัวช้าง 
อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 545 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,270 
ตารางเมตร 

1,261,000 - - - - มีการปรับปรุง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

ทุ่งหัวช้าง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

114 โครงการขยาย 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
ดอยวงศ์ - สัญชัย  
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย 
ตำบลทุ่งหัวช้าง เชื่อม 
ทล.1184 ตำบล 
บ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,300 
ตารางเมตร 

- 1,168,000 - - - มีการขยาย
ถนนผิว
จราจรให้ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

ทุ่งหัวช้าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านสันดอนมูล 
- แม่ตืน หมู่ท่ี 11  
ตำบลทุ่งหัวช้าง เชื่อม 
ทล.1184 ตำบล 
บ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 545 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,180
ตารางเมตร 

- - 1,058,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

ทุ่งหัวช้าง 

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านดอยวงศ์- 
ขุนแสม หมู่ท่ี 12 
บ้านดอยวงศ์ ตำบล
ทุ่งหัวช้าง เชื่อม ทล.
1184 ตำบลบ้านปวง 
อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 540 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,160
ตารางเมตร 

- - - 1,049,000 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

ทุ่งหัวช้าง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่ปันเดง 
หมู่ท่ี 6 – บ้านโป่ง
แดง หมู่ท่ี 5 ตำบลทุ่ง
หัวช้าง เชื่อมแม่น้ำลี้ 
ตำบลบ้านปวง อำเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ำบนถนน 

กว้าง 0.60 เมตร  
ยาว 350 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร 

- - - - 1,044,000 มีการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ
ท่ีได้
มาตรฐาน 
จำนวน  
1 สาย 

มีทางระบายน้ำ
ท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังบนถนน 

กองช่าง/ 
อบต. 

ทุ่งหัวช้าง 

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางห้วยกำปอง 
หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งข้าวหาง 
ตำบลตะเคียนปม 
อำเภอทุ่งหัวช้าง 
เชื่อมทล. 1184 
ตำบลป่าพลู  
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1.130 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราร 
ไม่น้อยกว่า 3,390
ตารางเมตร 

- 2,022,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

ตะเคียนปม 

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านทุ่งข้าวหาง 
หมู่ท่ี 1 ตำบลตะเคียนปม 
อำเภอทุ่งหัวช้าง 
เชื่อมทล. 1184 
ตำบลป่าพลู  
อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2,730 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 8,190 
ตารางเมตร 

- 4,855,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
อบต. 

ตะเคียนปม 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างฝาย
แม่แสม บ้านห้วยไร่ 
หมู่ท่ี 8 และบ้านแม่
แสม หมู่ท่ี 6 ตำบล
ตะเคียนปม อำเภอทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ 
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ 
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 17 เมตร และ
งานป้องกันตลิ่ง กว้าง 
4 เมตร ยาว 72 เมตร 

- - 2,420,000 - - มีการก่อสร้าง
ฝายที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
อบต. 

ตะเคียนปม 

121 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายน้ำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยงูสิงห์ หมู่ท่ี 
4 ตำบลตะเคียนปม 
อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ 
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ 
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร  
และงานป้องกันตล่ิง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 144 เมตร 

- - - 1,413,000 - มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ฝายให้ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
อบต. 

ตะเคียนปม 

122 โครงการก่อสร้างฝาย
นาแล้ง บ้านห้วยห้าง 
หมู่ท่ี 7 ตำบล
ตะเคียนปม อำเภอทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ 
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ 
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร  
และงานป้องกันตล่ิง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 288 เมตร 

- - - - 2,237,000 มีการก่อสร้าง
ฝายที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
อบต. 

ตะเคียนปม 

123 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปวง 
หมู่ท่ี 7 ตำบลบ้าน
ปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
เชื่อมต่อแม่น้ำลี้ 
ตำบลลี ้อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 450 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

1,440,000 - - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง /
อบต. 

บ้านปวง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านป่าแดง 
หมู่ท่ี 15 ตำบลบ้านธ ิ
เชื่อม สายทางบ้าน 
กิ่วมื่น หมู่ท่ี 8 ตำบล
มะเขือแจ้ อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,103 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,412 
ตารางเมตร 

2,603,000 - - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต.บ้านธิ 

125 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กลำน้ำแม่ธิ  
บ้านป่าเปา หมู่ท่ี 2 
ตำบลบ้านธิ เชื่อมสาย
ทางคลองชลประทาน
สายใหญ่ ตำบลห้วยยาบ 
อำเภอบ้านธิ จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
และเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียง มีสะพาน
ใช้สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น  

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- 1,500,000 - - - มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน 
1 สาย  

ประชาชนหรือ
เกษตรกรใน
พื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกล้เคียงมี
สะพานใช้
สัญจรและ
ขนส่งสินค้า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.บ้านธิ 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคลองชลประทาน 
สาย 3 R บ้านป่าตาล
ฮ่องแฮ่ หมู่ท่ี 19 
ตำบลบ้านธ ิเชื่อม
บ้านสันป่าเหียง หมู่ท่ี 
7 ตำบลมะเขือแจ้  
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 860 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,440 
ตารางเมตร 

- - 2,029,600 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ทต.บ้านธิ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

127 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านห้วยไซ
ใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 13 
ถึงบ้านป่าตึง หมู่ท่ี 5 
ตำบลห้วยยาบ  
อำเภอบ้านธิ  
จังหวัดลำพูน เชื่อม
บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม 
หมู่ท่ี 10 ตำบล 
แช่ช้าง  
อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 850 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,550 
ตารางเมตร 

- 1,870,000 - - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต. 

ห้วยยาบ 

128 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านห้วยไซ
กลาง หมู่ท่ี 9  
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน  
ตำบลห้วยยาบ  
เชื่อมตำบลออนใต้ 
อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,200 
ตารางเมตร 

- - 1,760,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต. 

ห้วยยาบ 



 

195 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

129 โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหมืองร่องน้อย 
หมู่ท่ี 10 บ้านป่าก้าง 
- แสนตอ  
ตำบลห้วยยาบ  
อำเภอบ้านธ ิจังหวัด
ลำพูน เชื่อม หมู่ท่ี 1 
บ้านดอนปีน ตำบล
บวกค้าง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัด
เชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 950 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 3,800 
ตารางเมตร 

- - - 2,280,000 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบต. 

ห้วยยาบ 

130 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยู  
ลำเหมืองบ้านดง  
บ้านหนองล่อง หมู่ท่ี 1 
ตำบลหนองล่อง เชื่อม
บ้านดงเหนือ หมู่ท่ี 8 
ตำบลวังผาง อำเภอ
เวียงหนองล่อง  
จังหวัดลำพูน 
 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
ประชาชนซ่ึงขาด
แคลนน้ำได้มีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค - 
บริโภค ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร  

2,530,000 - - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองล่อง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

131 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยูสายวัดเก่า  
หมู่ท่ี 6 บ้านท่าช้าง 
ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
เชื่อมตำบลศรีเตี้ย 
อำภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน 

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีและข้างเคียง
ได้รับน้ำสำหรับใช้
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 1,034 เมตร 
ลึก 1.0 เมตร  
 

- 675,000 - - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองล่อง 

132 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำรูปตัวยู ลำเหมือง
ทุ่งพันตอง หมู่ท่ี 6 
บ้านท่าช้าง ตำบล
หนองล่อง อำเภอเวียง
หนองล่อง เชื่อมตำบล
ศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีและข้างเคียง
ได้รับน้ำสำหรับใช้
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 850 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร  
 

- - 5,434,000 - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองล่อง 

133 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านต้นผึ้ง 
หมู่ท่ี 2 ตำบลหนองล่อง 
เชื่อมบ้านวังหมุ้น  
หมู่ท่ี 7 ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 - 5 เมตร  
ยาว 750 เมตร 
 

- - - 1,500,000 - มีการ
ปรับปรุงถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
หรือเกษตรกร
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองล่อง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านท่าหลุก 
หมู่ท่ี 4 ตำบลหนองล่อง 
เชื่อมบ้านหนองเขียด 
หมู่ท่ี 4 ตำบลหนอง
ปลาสะวาย อำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนสำหรับใช้
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,670 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 6,680
ตารางเมตร 

- - - - 3,727,000 มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน 
ในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมี
ถนนสัญจรไป
มาและขนส่ง
สินค้าสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองล่อง 

135 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay)
สายทางบ้านเหล่าแมว 
หมู่ท่ี 6 เชื่อม ทล.
1010 ตำบลวังผาง
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถใช้สัญจร 
ไปมา ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
107 เมตรหรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
428 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,088 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,352 ตาราง
เมตร 

1,347,000 - - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.วังผาง 

136 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามหนองฮี 
วังผาง -เหล่าปงเสือ 
บ้านวังผาง หมู่ท่ี 4
ตำบลวังผาง เชื่อม
ตำบลหนองยวง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 9 เมตร  

- 1,900,000 - - - มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง/ 
ทต.วังผาง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

137 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกลางทุ่ง หมู่ท่ี 9 
,บ้านเวียงหนองล่อง 
หมู่ท่ี 6 ตำบลวังผาง 
(หลังโรงพยาบาล) 
เชื่อมตำบลหนองยวง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,175 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,700 
ตารางเมตร 

- - 2,428,000 - - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย 

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.วังผาง 

138  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังผาง - เหล่าดู่ 
หมู่ท่ี 4 บ้านวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
เชื่อมทล.1156 
ตำบลน้ำดิบ อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 9,200 
ตารางเมตร  

- - - 4,925,000 - มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.วังผาง 

139 โครงการซ่อมแซม
ถนนพร้อมลงหินคลุก
และบดอัด บริเวณ
ซอย 6 เชื่อมซอย 8 
บ้านวังผาง หมู่ท่ี 4
ตำบลวังผาง เชื่อม 
บ้านเหล่าดู่ หมู่ท่ี 1 
ตำบลหนองยวง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา  
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,350 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,400 
ตารางเมตร 

- - - - 3,780,000 มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนให้ได้
มาตรฐาน 
ตามแบบ
แปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต.วังผาง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

140 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทาง ลพ.ถ 
10021  
บ้านหนองยวง -  
บ้านเหล่าป่าก๋อย 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน  
(ถนนถ่ายโอนฯ) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา  
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,128 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 9,024 
ตารางเมตร 

3,395,000 - - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองยวง 

141 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านเหล่าดู่ 
หมู่ท่ี 1  
ตำบลหนองยวง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
เชื่อมบ้านป่ารกฟ้า 
หมู่ท่ี 9 ตำบลน้ำดิบ 
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
ใช้สัญจรไปมา  
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 523 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,615 
ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 177 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,062 
ตารางเมตร  
 

- 3,000,000 - - - มีการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนตาม
แบบแปลน 
จำนวน  
1 สาย  

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขึ้น 

กองช่าง/ 
ทต. 

หนองยวง 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

142 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนเด็กเล็ก 
200 คน 8 ห้องเรียน 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 200 
คน 8 ห้องเรียน 
ของโรงเรียนบ้าน
ป่าป๋วย 

อาคารเรียนเด็กเล็ก 
200 คน 8 ห้องเรียน 
จำนวน 1 หลัง   
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง) 

4,613,600 - - - - อาคารเรียน
เด็กเล็ก 200 
คน 8 
ห้องเรียน 
จำนวน  
1 หลัง 

นักเรียนมี
อาคารเรียน 
ท่ีส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญา
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
ตามวัย 

กองช่าง
และกอง

การศึกษาฯ 

143 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา
อเนกประสงค์ 

1. เพื่อก่อสร้าง
สนามกีฬา
อเนกประสงค์ ขนาด 
27 x 36 เมตร  
2. เพื่อจัด
สภาพแวดล้อม 
และการบริการ 
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพัฒนาตาม
ธรรมชาติ 
เต็มศักยภาพ    
3. เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 
แก่นักเรียน คณะครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียนนาทราย
วิทยาคมมีสนามกีฬา
อเนกประสงค์ ท่ีเป็น
มาตรฐานพร้อมใช้งาน  
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง) 

883,600 - - - - สนามกีฬา
อเนกประสงค์ 
มีมาตรฐาน
พร้อมใช้งาน 

โรงเรียน 
นาทราย
วิทยาคม 
มีสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 
ท่ีเป็นมาตรฐาน
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง
และกอง

การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

       3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
            3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

144 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักครู แบบ 
สปช.303/28 
(ขนาด 6 หน่วย) 

เพื่อก่อสร้างบ้านพัก
ครูแบบ สปช.
303/28  
(ขนาด 6 หน่วย) 
ของโรงเรียนบ้าน
ป่าป๋วย และเพื่อ
เป็นท่ีพักอาศัยให้
ข้าราชการครู 

บ้านพักครูแบบ สปช.
303/28 (ขนาด  
6 หน่วย) จำนวน  
1 หลัง  (ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง) 

3,572,400 - - - - บ้านพักครู
แบบ สปช.
303/28 
(ขนาด  
6 หน่วย)
จำนวน  
1 หลัง 

มีบ้านพักครู 
ท่ีมีมาตรฐาน 
มีความแข็งแรง
ปลอดภัย 

กองช่าง
และกอง

การศึกษาฯ 

รวม 144 โครงการ 115,015,270 91,545,184 64,728,900 42,021,160 43,302,000    

 



แบบ ผ.02        

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     3. ยุทธศาสตร เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเสริมและ

ฟนฟูพื้นที่สีเขียว

เพื่อพัฒนาภูมิทัศนของ

ชุมชนเมือง และสงเสริม

พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน

เมืองในจังหวัดลําพูน

ประชาชนมีพื้นที่

สีเขียวในเขตชุมชน

เมืองเพิ่มมากขึ้น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีพื้นที่สีเขียวใน

เขตชุมชนเมือง

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่ 

 สีเขียวในเขต

ชุมชนเมืองเพิ่ม

มากขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตดาน

สิ่งแวดลอมดีขึ้น

กอง

สาธารณสุข

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ

       3.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 202        



แบบ ผ.02         

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของ

โรงเรียนบานปาปวย

1. เพื่อสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียน

บานปาปวย

2. เพื่อใหนักเรียนทุก

คนมีความพรอมที่จะ

ไดรับการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มีคุณภาพ

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ

นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ของ

โรงเรียนบานปาปวย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โรงเรียนมีการ

บริหาร

งบประมาณให

เกิดประโยชนและ

สามารถเบิกจาย

งบประมาณตาม

แผนงาน จํานวน 

4 ไตรมาส

2. นักเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพและ

ความตองการของ

บุคคลอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียม

รอยละ 80 ขึ้นไป

1. สถานศึกษา

ไดรับงบประมาณ 

ในการบริหาร

สถานศึกษา

2. นักเรียนทุกคน

มีความพรอมที่จะ

ไดรับการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 4 เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 203          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของ

โรงเรียนบานปาแป

1. เพื่อสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียน

บานปาแป

2. เพื่อใหนักเรียน

ทุกคนมีความพรอม

ที่จะไดรับการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มีคุณภาพ

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ

นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ของ

โรงเรียนบานปาแป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. โรงเรียนมีการ

บริหาร

งบประมาณให

เกิดประโยชนและ

สามารถเบิกจาย

งบประมาณตาม

แผนงาน จํานวน 

4 ไตรมาส

2. นักเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพและ

ความตองการของ

บุคคลอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียม

รอยละ 80 ขึ้นไป

1. สถานศึกษา

ไดรับงบประมาณ

ในการบริหาร

สถานศึกษา

2. นักเรียนทุกคน

มีความพรอมที่จะ

ไดรับการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการ

อยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 204          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียน

นาทรายวิทยาคม

1. เพื่อสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียน

นาทรายวิทยาคม

2. เพื่อใหนักเรียน

ทุกคนมีความพรอมที่

จะไดรับการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มีคุณภาพ

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ

นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียน

นาทรายวิทยาคม

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 1. โรงเรียนมีการ

บริหาร

งบประมาณให

เกิดประโยชนและ

สามารถเบิกจาย

งบประมาณตาม

แผนงาน จํานวน 

4 ไตรมาส

2. นักเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพและ

ความตองการของ

บุคคลอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียม

รอยละ 80 ขึ้นไป

1. สถานศึกษา

ไดรับงบประมาณ

ในการบริหาร

สถานศึกษา

2. นักเรียนทุกคน

มีความพรอมที่จะ

ไดรับการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 205          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการ

จัดการ องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

1. เพื่อสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการ

จัดการ องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

2. เพื่อใหนักเรียนทุก

คนมีความพรอมที่จะ

ไดรับการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่

มีคุณภาพมาตรฐาน

โดยการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ

นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการ

จัดการ 

องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โรงเรียนมีการ

บริหาร

งบประมาณให

เกิดประโยชนและ

สามารถเบิกจาย

งบประมาณตาม

แผนงาน จํานวน 

4 ไตรมาส

2. นักเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพและ

ความตองการของ

บุคคลอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียม

รอยละ 80 ขึ้นไป

1. สถานศึกษา

ไดรับงบประมาณ

ในการบริหาร

สถานศึกษา

2. นักเรียนทุกคน

มีความพรอมที่จะ

ไดรับการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐานโดยการ

บริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 206          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

เพื่อใหแผนพัฒนา

การศึกษานําไปสูการ

ปฏิบัติไดอยางแทจริง

แผนพัฒนา

การศึกษา จํานวน

 1 เลม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

และสถานศึกษา

ในสังกัด สามารถ

ใชแผนพัฒนา

การศึกษาฯ เปน

กรอบในการ

ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

แผนพัฒนา

การศึกษา

สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยาง

แทจริง

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการประสานและ

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดลําพูน

เพื่อใหแผนพัฒนา

การศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดลําพูน นําไปสู

การปฏิบัติไดอยาง

แทจริง

แผนพัฒนา

การศึกษา ของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

จังหวัดลําพูน 

จํานวน 1 เลม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

จังหวัดลําพูน ไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรูและมีสวน

รวมในการ

ประสานและ

บูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษาของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

จังหวัดลําพูน

แผนพัฒนา

การศึกษาของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

จังหวัดลําพูน

สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยาง

แทจริง

กอง

การศึกษาฯ
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แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการเขารวมงาน

มหกรรมการจัด

การศึกษาทองถิ่น

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการศึกษาของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั้งระดับ

ภูมิภาคและ

ระดับประเทศ

มีการเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวา 1 กิจกรรม

ตอป

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สถานศึกษาใน

สังกัดไดเขา

รวมงานมหกรรม

การจัดการศึกษา

ทองถิ่น

สามารถยกระดับ

และพัฒนา

การศึกษาของ

สถานศึกษาใน

สังกัด

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการสงเสริม

สนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาในจังหวัดลําพูน

 เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมในการปฏิรูป

การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในจังหวัด

ลําพูน และยกระดับ

คุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 และตรงตามความ

ตองการของ

สถานศึกษาและผูเรียน

อยางแทจริง

สถานศึกษา/

หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัด

ลําพูน ที่เขารวม

โครงการ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สถานศึกษา/

หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัด

ลําพูนไดรับการ

สงเสริมการปฏิรูป

การจัดการศึกษา 

4 ดาน คือ 

1) ปฏิรูปดาน

สถานศึกษา   

2) ปฏิรูปครู 

3) ปฏิรูป

หลักสูตรการเรียน

การสอน 

4) ปฏิรูประบบ

การบริหารการจัด

การศึกษา

สถานศึกษา/

หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัด

ลําพูนไดรับการ

สงเสริมการมีสวน

รวมในการปฏิรูป

การจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และ

ตรงตามความ

ตองการของ

สถานศึกษาและ

ผูเรียน อยาง

แทจริง

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 208          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการแลกเปลี่ยน

ภาษาและวัฒนธรรม  

ไทย - จีน

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ทักษะดานการศึกษา 

ภาษา และวัฒนธรรม

ไทย - จีน ใหกับเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีเด็ก เยาวชน 

และประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 

ไดเรียนรู

แลกเปลี่ยนดาน

การศึกษา ภาษา

และวัฒนธรรม

ไทย - จีน ไมนอย

กวา 1,000 คน  

  ตอปการศึกษา

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

ไดรับการพัฒนา

และสงเสริมดาน

การศึกษา ภาษา 

และวัฒนธรรม

ไทย - จีน

กอง

การศึกษาฯ

10 โครงการแลกเปลี่ยน

ภาษาวัฒนธรรมไทย

และตางประเทศ

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ทักษะดานการศึกษา 

ภาษา และวัฒนธรรม

ไทยตางประเทศ ใหกับ

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน

ไดรับการพัฒนา

ดานภาษาอังกฤษ

และ

ภาษาตางประเทศ

ไมนอยกวา 

1,000 คน ตอป

การศึกษา

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

ไดรับการพัฒนา

และสงเสริมดาน

การศึกษา ภาษา 

และวัฒนธรรม

ไทยและ

ตางประเทศ

กอง

การศึกษาฯ
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แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการจัดทําหลักสูตร

ทองถิ่น

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

การเรียนรูดาน

ภูมิปญญาทองถิ่นให

นักเรียน นักศึกษา 

ผานการเรียนรูดวย

หลักสูตรทองถิ่น

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

ไดรับการพัฒนา

และสงเสริมดาน

การเรียนรูไมนอย

กวา 1,000 คน

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ

ไดรับการพัฒนา

และสงเสริมดาน

การเรียนรูดาน

ภูมิปญญาทองถิ่น

 ดวยหลักสูตร

ทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการโรงเรียน

พอเพียงของสถานศึกษา

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

เพื่อสนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณในการ

ดําเนินงานกิจกรรม

โครงการฯ และพัฒนา

ไปสูการประเมินเปน

สถานศึกษาแบบอยาง

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและบริหาร

จัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง(สถานศึกษา

พอเพียง)

พัฒนาไปสูการ

ประเมินเปนสถาน

 ศึกษาแบบอยาง

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและบริหาร

จัดการตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

(สถานศึกษา

พอเพียง)

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 นักเรียนมีความรู

ความเขาใจการ

ดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 สามารถนํา  

ทักษะชีวิต       

ประสบการณ

อาชีพไป

ประยุกตใชในชีวิต

 ประจําวันได

สถานศึกษาใน

สังกัดฯ สามารถ

พัฒนาตอยอด 

จาก“โรงเรียน

พอเพียงทองถิ่น” 

ไปสูการประเมิน

เปน 

“สถานศึกษา

พอเพียง”

กอง

การศึกษาฯ
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แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ

นวัตกรรมอาชีวศึกษา

เพื่อฝกอบรมใหความรู

ทักษะประสบการณ

เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรม

อาชีวศึกษา สนับสนุน

วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม

และประกวดแขงขัน

สิ่งประดิษฐนวัตกรรม 

ภายในสถานศึกษา

นักเรียนไดความรู

ทักษะ

ประสบการณ

เกี่ยวกับ

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมไดรับ

การสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณเกี่ยวกับ

สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรมและมี

การประกวด

แขงขันสิ่งประดิษฐ

นวัตกรรม ภายใน

สถานศึกษา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผลงานสิ่งประดิษฐ

 นวัตกรรมของ

นักเรียนแตละ

สาขาวิชา

นักเรียนมีความรู

ทักษะประสบ 

การณ สามารถ

สรางสรรค

สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรมที่มี

ประโยชนสามารถ

นําไปใชจริงไดใน

ชุมชน

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 211          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการยกระดับและ

พัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

 เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 และตรงตามความ

ตองการของ

สถานศึกษาและผูเรียน

อยางแทจริง

ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู

และนักเรียน ของ

สถานศึกษาใน

สังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ลําพูน ทั้ง 4 แหง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษาใน

สังกัดองคการ

บริหารสวน

จังหวัดลําพูน 

ทั้ง 4 แหง 

มีหลักสูตร

สถานศึกษาที่

ไดรับการ

ปรับปรุง/พัฒนา

สถานศึกษา       

ในสังกัดองคการ

บริหารสวน

จังหวัดลําพูน

ไดรับการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพ

ของการจัด

การศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

15 โครงการนํานักเรียนเขา

แขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของสถานศึกษา

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

เพื่อนํานักเรียนของ

สถานศึกษาในสังกัดฯ 

เขารวมแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ระดับภาคและ

ระดับประเทศ

นักเรียนของสถาน

 ศึกษาในสังกัดฯ 

ไดรวมแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นระดับภาค

และระดับประเทศ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไดรับรางวัลการ

แขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นในระดับ

ภาคและ

ระดับประเทศ 

อยางนอย 

1 รายการ

นักเรียนของ

สถานศึกษาใน

สังกัดฯ ไดรับ

รางวัลการแขงขัน

กีฬาและสราง

ชื่อเสียงใหกับ

องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 212          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 โครงการสนับสนุน

คาใชจายเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษา และการ

ใหความชวยเหลือ

นักเรียน

เพื่อเปนทุนการศึกษา

และความชวยเหลือ

นักเรียนสําหรับนักเรียน

 นักศึกษาที่ยากจน 

หรือดอยโอกาส

นักเรียน นักศึกษา

ที่มีความยากจน 

หรือ ดอยโอกาส

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนนักศึกษา

ที่มีความยากจน 

หรือดอยโอกาส

ไดรับ

ทุนการศึกษาหรือ

ความชวยเหลือ

นักเรียน ไมนอย

กวา 300 ทุนตอ

ปการศึกษา

นักเรียนนักศึกษา

ที่มีความยากจน 

หรือดอยโอกาส

สามารถเขาถึง

การศึกษาไดอยาง

เทาเทียม

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 213          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาลําพูน 

เขต 1  ตามโครงการ

สงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

ใหแกโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 

ในการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 

โรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน

 เขต 1 ที่เขารวม

โครงการฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ

ความสําเร็จของ

กิจกรรมที่ไดรับ

การอุดหนุน

งบประมาณ

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาการเรียนรู

วิชาภาษาอังกฤษ 

เต็มตามหลักสูตร

มาตรฐานของ

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวง

ศึกษาธิการ

กอง

การศึกษาฯ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 214          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาลําพูน 

เขต 2  ตามโครงการ

สงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 2

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

ใหแกโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 2 

ในการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 2 

โรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน

 เขต 2 ที่เขารวม

โครงการฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ

ความสําเร็จของ

กิจกรรมที่ไดรับ

การอุดหนุน

งบประมาณ

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาการเรียนรู

วิชาภาษาอังกฤษ 

เต็มตามหลักสูตร

มาตรฐานของ

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวง

ศึกษาธิการ

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 215          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน ตามโครงการ

พัฒนาศูนยจีนศึกษา

วัฒนธรรมอาเซียนสู

มาตรฐานสากล

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

สงเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษารวมกับ

หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัดลําพูน 

ในดานการเปนแหลง

เรียนรู เกี่ยวกับขอมูล

ดานภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศ

จีน

ศูนยจีนศึกษา

วัฒนธรรมอาเซียน

สูมาตรฐานสากล 

จํานวน 5 โรงเรียน

 ปงบประมาณ 

2566 โรงเรียน

ธีรกานทบานโฮง

ปงบประมาณ 

2567 โรงเรียน

ทุงหัวชางพิทยาคม

ปงบประมาณ 

2568 โรงเรียน

น้ําดิบวิทยาคม

ปงบประมาณ 

2569 โรงเรียน

ทาขุมเงินวิทยาคาร

ปงบประมาณ 

2570 โรงเรียน

ปาตาลบานธิพิทยา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ

ความสําเร็จของ

กิจกรรมที่ไดรับ

การอุดหนุน

งบประมาณ

นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน 

ไดรับโอกาสใน

การสงเสริมและ

พัฒนาทักษะและ

กระบวนการ

เรียนรู โดยผาน

แหลงเรียนรู

ใหบริการดาน

ภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 216          



แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน ตามโครงการ

แขงขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา (กลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดลําพูน) 

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

สงเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษารวมกับ

หนวยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัดลําพูน 

ในดานการสงเสริม 

สนับสนุนใหนักเรียน 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

แสดงความสามารถที่

เปนเลิศทางวิชาการ 

วิชาชีพ สุนทรียภาพ

ดานดนตรี-นาฏศิลป 

กีฬา ศิลปะการแสดง

และสิ่งประดิษฐใน

ระดับจังหวัดลําพูน

โรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัด

ลําพูน 32 แหง  

ประกอบดวย

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 15 แหง 

สังกัดสํานัก

พระพุทธศาสนา 

10 แหง 

สํานักงาน

การศึกษาพิเศษ 

1 แหง สํานักงาน

การศึกษาเอกชน 

5 แหง และสังกัด

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 1 แหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ

ความสําเร็จของ

กิจกรรมที่ไดรับ

การอุดหนุน

งบประมาณ

นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน 

ไดรับโอกาสใน

การสงเสริมและ

พัฒนาทักษะและ

กระบวนการ

เรียนรู โดยผาน

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูและแสดง

ความสามารถที่

เปนเลิศทาง

วิชาการ วิชาชีพ 

สุนทรียภาพดาน

ดนตรี-นาฏศิลป 

กีฬา 

ศิลปะการแสดง

และสิ่งประดิษฐ 

ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

กอง

การศึกษาฯ
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แบบ ผ.02         

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 ตามโครงการ

สงเสริม สนับสนุน 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

เพื่อสงเสริม สนับสนุน 

การจัดการเรียนรู และ

การสงเสริมดาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผานกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ของ

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1  ใหมี

ระเบียบวินัย เปน

พลเมืองที่ดี มีความ

รับผิดชอบตอสังคม

สถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน

 เขต 1

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 นักเรียน ไดรับ

การสงเสริมการ

จัดการเรียนรู 

และการสงเสริม

ดานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนเพิ่ม

มากขึ้น

นักเรียน ไดรับ

การสงเสริมการ

จัดการเรียนรู 

และการสงเสริม

ดานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

กอง

การศึกษาฯ

32,250,000 32,250,000 32,250,000 32,250,000 32,250,000รวม 21 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 218          



 แบบ ผ.02            

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูนําศาสนา 

และผูที่เกี่ยวของใน

จังหวัดลําพูน ของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาองคความรู 

ผูนําทางศาสนา และ

บุคลากรที่เกี่ยวของมีความ

เขาใจ ในดานศาสนาและ

ดานพิธีกรรมตางๆ

 2. เพื่อเผยแพรและ

ถายทอดองคความรู

ทางดานศาสนาและดาน

อื่นๆไดหลากหลายมิติ 

ใหกับประชาชนในจังหวัด

ลําพูน

มีผูมารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 300 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูนําทางศาสนา

และผูที่เกี่ยวของ

ในจังหวัดลําพูน 

สามารถถายทอด

องคความรูใน

ดานศาสนาและ

ดานอื่นๆ ไดเปน

อยางดี

ผูนําทางศาสนา

และผูที่เกี่ยวของ

ในจังหวัดลําพูน

สามารถถายทอด

องคความรูในดาน

ศาสนาและดาน

อื่นๆ ไดเปนอยางดี

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาในเขตจังหวัดลําพูน ที่ 4 เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 219            
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการสงเสริม

ประเพณีปใหมเมือง

1. เพื่อใหประชาชนได

เล็งเห็นถึงความสําคัญ 

และไดรวมฟนฟู อนุรักษ 

รักษาทํานุบํารุงศิลปะ 

จารีตประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่นสืบไป

 2. เพื่อเปนการสงเสริม

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยวของจังหวัดลําพูน

 3.เพื่อสงเสริมการทํางาน

แบบมีสวนรวมของภาค

ประชาชนโดยบูรณาการ

รวมกับหนวยงานภาครัฐ 

และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลําพูนและใน

จังหวัดใกลเคียงได

เล็งเห็นถึง

ความสําคัญ และได

รวมฟนฟู อนุรักษ 

รักษาทํานุบํารุง

ศิลปะ จารีต

ประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่นสืบไป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เยาวชนและ

ประชาชน

เล็งเห็นถึง

ความสําคัญ และ

ไดรวมฟนฟู 

อนุรักษ รักษา

ทํานุบํารุงศิลปะ 

จารีตประเพณี

อันดีงามของ

ทองถิ่นจังหวัด

ลําพูน

ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลําพูนและ

ในจังหวัดใกลเคียง

ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญ และ

ไดรวมฟนฟู 

อนุรักษ รักษา

ทํานุบํารุงศิลปะ 

จารีตประเพณีอัน

ดีงามของทองถิ่น

สืบไป

กอง

การศึกษาฯ
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการสงเสริมประเพณี

หลอเทียนและ

แหเทียนพรรษาใน

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อใหประชาชนได

เห็นถึงความสําคัญ และ

ไดรวมฟนฟู อนุรักษ และ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีหลอเทียนและแห

เทียนพรรษา

2. เพื่อเปนการสงเสริม

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

และการทองเที่ยวจังหวัด

ลําพูนและกระตุน

เศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน

3. เพื่อเปนการสงเสริม

การมีสวนรวมของภาค

ประชาชนโดยบูรณาการ

รวมกับหนวยงานภาครัฐ 

องคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

ประชาชนไดรวม

ฟนฟู อนุรักษ และ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีหลอเทียน

และแหเทียนพรรษา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมและ

นักทองเที่ยว 

ไมนอยกวา 

1,500 คน/

กิจกรรม

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูนไดมี

สวนรวมสืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม

ใหคงอยูสืบไป

และกระตุน

เศรษฐกิจภายใน

จังหวัด

กอง

การศึกษาฯ
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการสงเสริม

ประเพณียี่เปง

1. เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนไดตระหนักถึง

การทําความดีและบูชา

พระพุทธศาสนาผาน

กิจกรรมประเพณียี่เปง 

อาทิ การปลอยโคม 

การลอยกระทง การจุด

ผางประทีป

2. เพื่อบูชาองคพระ

สัมมาสัมพุทธเจาและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ

ของชาวลานนา

3. เพื่อสืบสานประเพณี

ลานนาใหคงอยู และ

เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

ไดตระหนักถึงการทํานุ

บํารุงรักษาศิลปะจารีต

ประเพณีไว

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดปฏิบัติ

กิจกรรมเกี่ยวกับ

งานประเพณียี่เปง 

เพื่อตระหนักและ

ปฎิบัติการทําความ

ดีตามคําสอนของ

พระพุทธศาสนา

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 

และในจังหวัด

ใกลเคียงรวมถึง

นักทองเที่ยว

เพื่อสืบสาน

ประเพณียี่เปงให

คงอยูและเยาวชน

ประชาชนได

ตระหนักถึงการ

ทําความดีและ

บูชา

พระพุทธศาสนา

ในรูปแบบของ

กิจกรรมที่

เกี่ยวของใน

กิจกรรมยี่เปง อาทิ

 การขอขมาพระ

แมคงคา การจุด

ผางประทีป 

การปลอยโคม

กองการ 

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 222            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการสงเสริมการ

อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู 

และเผยแพรวิถีชีวิต

ชาติพันธุตาง ๆ

1. เพื่อสืบสานอนุรักษ

ประเพณี วัฒนธรรมของ

ชนเผาและชาติพันธุใน

จังหวัดลําพูน

2. เพื่อใหประชาชน และ

เยาวชนไดศึกษาเรียนรู

วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ภูมิปญญาพื้นบานที่ดี

ของแตละชนเผา   

3. ประชาชนในจังหวัด

ลําพูน ไดเห็นคุณคาและ

รวมกันอนุรักษ สืบสาน

และเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ และ

แลกเปลี่ยนประเพณี

วัฒนธรรมของแตละ

ชนเผาในจังหวัดลําพูน

ประชาชน และ

เยาวชนไดศึกษา

เรียนรูวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมภูมิ

ปญญาพื้นบานที่ดี

ของแตละชนเผา 

ไดเห็นคุณคาและ

รวมกันอนุรักษ 

สืบสานตอไป

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน และ

เยาวชนไดศึกษา

เรียนรูวิถีชีวิต 

และวัฒนธรรม

ภูมิปญญา

พื้นบานที่ดีของ

แตละชนเผา 

ไดเห็นคุณคาและ

รวมกันอนุรักษ 

สืบสานตอไป

นักเรียน  

นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูน

ไดศึกษาเรียนรู

วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม

ภูมิปญญาพื้นบาน

ที่ดีของแตละ

ชนเผา ไดเห็น

คุณคาและรวมกัน

อนุรักษ สืบสาน

ตอไป

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 223            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 โครงการฝกอบรมและ

การจัดกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น

ประเพณีพื้นบานภูมิ

ปญญาทองถิ่นในจังหวัด

ลําพูน    

1. เพื่อฟนฟู อนุรักษ 

สืบสาน เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาของ

จังหวัดลําพูน

2. เพื่อใหเยาวชน 

ประชาชน และคนใน

ชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญของ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

ประเพณีพื้นบาน          

ภูมิปญญาทองถิ่น  

3. เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน ในการสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น 

ประเพณีพื้นบาน  

ภูมิปญญาทองถิ่น

เยาวชน ประชาชน 

และคนในชุมชน 

เกิดการฟนฟู อนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น

ลานนา 

ดานศิลปวัฒนธรรม

 ภูมิปญญาและ

ประเพณีทองถิ่น 

กวา 100 คน 

ขึ้นไป

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เยาวชน 

ประชาชนใน 

8 อําเภอของ

จังหวัดลําพูนเกิด

การฟนฟู 

อนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ลานนา ดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาและ

ประเพณีทองถิ่น

สามารถจัดทํา

และมีความ

ชํานาญใน

ภูมิปญญาทองถิ่น

เยาวชน ประชาชน

 ใน 8 อําเภอของ

จังหวัดลําพูนที่เขา

รวมโครงการ ได

สืบสาน เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

 และมีความรู

ประเพณีพื้นบาน

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 224            
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4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการจัดงานพระนาง

จามเทวี (พระแมนั่งเมือง)

1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชน ไดระลึกถึง 

วันสําคัญทาง

ประวัติศาสตร

เกิดจิตสํานึกรักและ

หวงแหนในความเปนนคร 

หริภุญไชย

2. เพื่อเปนการ

เทิดพระเกียรติ และระลึก 

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระนางจามเทวีปฐม 

กษัตรีแหงราชอาณาจักร 

หริภุญไชย

3. เพื่อเปนการสงเสริม 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูนและ

ใกลเคียง รอยละ 

80 ของเปาหมายที่

ไดตั้งไวไดรวมกัน

เทิดพระเกียรติ และ

แสดงความกตัญู

กตเวทิตา รําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

พระนางจามเทวี 

เกิดจิตสํานึกรักและ

หวงแหนในความ

เปนนคร

หริภุญชัย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

ในจังหวัดลําพูน

และใกลเคียง 

รอยละ 80 ของ

เปาหมายที่ไดตั้ง

ไวไดรวมกิจกรรม

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูนและ

ใกลเคียง เขา

รวมงานเกิด

จิตสํานึกรักและ

หวงแหนใน

ความเปนนคร

หริภุญชัยจน

สืบทอดเปน

ประเพณี

วัฒนธรรมที่ตอง

ดําเนินการเปน

ประจํา

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 225            
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4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 โครงการประวัติศาสตร

นครหริภุญชัย

1. เพื่อสืบคนตลอดจน

รวบรวมองคความรู

เกี่ยวกับประวัติศาสตร

เมืองลําพูน

2. เพื่อใหไดองคความรูไป

เผยแพรเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรเมืองลําพูน

ไดอยางถูกตองและ

ประชาชนเขาใจ

ประวัติศาสตรและความ

เปนมาของเมืองลําพูน

3. เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

การปฏิบัติงานและเกิด

การบูรณาการรวมกัน

นักวิชาการ ปราชญ

ชาวบาน ผูนํา

ทองถิ่น ประชาชน

ในจังหวัดลําพูนและ

จังหวัดอื่นๆ รวมกัน 

สืบคน แลกเปลี่ยน 

รวบรวมองคความรู 

ประวัติศาสตรนคร 

หริภุญชัยและนําไป

ตอยอดใหเกิดองค

ความรูในดานอื่นๆ 

ตอไป

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดกิจกรรม

สืบคน

ประวัติศาสตร 

ไมนอยกวา 

1 กิจกรรม

ขอมูลองคความรูที่

ไดจากการสืบคน

ทางดาน

ประวัติศาสตร

นครหริภุญชัยเปน

ที่นาเชื่อถือ

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 226            
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการสงเสริม

ประเพณีแหแคหลวง 

อําเภอบานโฮง

1. เพื่อฟนฟู อนุรักษ 

รักษาและทํานุบํารุง 

ศิลปะ จารีตประเพณีอันดี

งามของทองถิ่นสืบไป

2. เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยวของ

จังหวัดลําพูน

ผูเขารวมกิจกรรมได

อนุรักษ รักษาและ

ทํานุบํารุง ศิลปะ 

จารีตประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวา 1,000 คน

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูน

เกิดการอนุรักษ 

รักษาทํานุบํารุง 

ศิลปะ จารีต

ประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 โครงการสงเสริม

ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์

1. เพื่ออนุรักษ สืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม ของ

ทองถิ่นสืบตอไป

2. เพื่อสงเสริมใหเกิด

ความหวงแหนประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่นของตน 

และกระตุนเศรษฐกิจการ

ทองเที่ยว

3. เพื่อประชาสัมพันธ

เผยแพรประเพณีแหไมค้ํา

โพธิ์ใหเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

การจัดกิจกรรม

ประเพณีแหไมค้ํา

โพธิ์ เพื่อสงเสริม

ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวา 1,000 คน

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูน

เห็นความสําคัญ

ในการอนุรักษ 

และสงเสริม

ประเพณีแหไมค้ํา

โพธิ์ 

กอง

การศึกษาฯ
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการสงเสริม

ประเพณีสรงน้ํา

วัดพระบาทตากผา

1. เพื่อสืบสาน สงเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

สรงน้ําวัดพระบาทตากผา

2. เพื่อใหประชาชน

เห็นความสําคัญของ

วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น อันดีงามของ

จังหวัดลําพูน 

3. เพื่อใหประชาชน 

ไดเห็นคุณคาของพุทธ

สถานสําคัญคูบานคูเมืองที่

เกาแก 

4. เพื่อใหประชาชนใน

อําเภอปาซาง มุงสูการ

ขับเคลื่อน เมืองแหง

วัฒนธรรมความ

หลากหลายและการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรรม

ในวิถีใหม 

ประชาชนจังหวัด

ลําพูนรวมทั้ง

นักทองเที่ยว ที่เขา

รวมงานตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ประเพณีสรงน้ําวัด

พระบาทตากผาจน

สืบทอดเปน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ตอง

ดําเนินการเปน

ประจําทุกป

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน

รวมทั้ง

นักทองเที่ยวที่

เขารวมงานฯ 

ไดรวมกันอนุรักษ

สืบสาน 

ขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ํา

วัดพระบาท

ตากผา

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูนและ

นักทองเที่ยว

ไดรวมกันอนุรักษ

สืบสาน 

ขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ํา

วัดพระบาทตากผา

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 229            
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการสงเสริม

ประเพณีวันมาฆบูชา

สืบสานเจดียสองธาตุ

1. เพื่อสงเสริมให

ประชาชน เด็กและ

เยาวชนเห็นความสําคัญ

ของประเพณีวันมาฆบูชา

สืบสานเจดียสองธาตุ

2. เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมในการสงเสริมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น และสืบสาน

ตํานานเจดียสองธาตุ

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ใน

จังหวัดลําพูน และ

ในจังหวัดใกลเคียง 

และพุทธศาสนิกชน

 ทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ 

ไดสืบสาน สงเสริม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

วันมาฆบูชา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็ก 

เยาวชน 

ประชาชน 

ในจังหวัดลําพูน 

และในจังหวัด

ใกลเคียงเขา

รวมงาน

ผูเขารวมงานเห็น

ความสําคัญของ

ประเพณีดีงาม

ของทองถิ่น 

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 230            
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 โครงการสงเสริม

ประเพณีไหวสาสี่ครูบา

ในจังหวัดลําพูน

1. เพื่อทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของ

ทองถิ่น

2. เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนในจังหวัดลําพูน

ยึดถือแบบแผนในการ

ดําเนินชีวิต และตระหนัก

ถึงคุณงามความดีของ

ครูบาในจังหวัดลําพูน 

3. เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนรวมคิด รวมแรง

รวมใจอยางมีสวนรวมใน

การดําเนินกิจกรรม

จัดกิจกรรมงาน

ประเพณีไหวสา

ครูบาในจังหวัด

ลําพูน เพื่อเปนการ

รําลึกถึงคุณงาม

ความดี คําสั่งสอน

ของครูบา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูเขารวมกิจกรรม

ไดเรียนรูตาม

หลักธรรม

คําสอนของครูบา

เยาวชนและ

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน

สามารถนํา

หลักธรรมคําสอน

ของครูบามาใชใน

ชีวิตประจําวัน

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 231            
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการฝกอบรม

คุณธรรมและจริยธรรม 

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนในจังหวัดลําพูน

1. เพื่อใหเยาวชน 

ประชาชน ศึกษาและ

ปฏิบัติธรรมอันเปน

รูปแบบของการฝกอบรม

และควบคุมตน พรอมทั้ง

ขัดเกลากิเลสในใจไดอยาง

ถูกตอง

2. เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนในจังหวัดลําพูน

 ไดปฏิบัติตามหลัก

คําสอนของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา 

ทั้งกาย วาจาและใจ   

3. เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนไดเรียนรู ฝกฝน

 และนําไปปฏิบัติในการใช

ในชีวิตเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาตนเองและทองถิ่น

ที่ยั่งยืนตอไป

จัดทําโครงการ

ฝกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนในจังหวัด

ลําพูน เพื่อใหเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนในพื้นที่ 

สามารถนําเอา

หลักธรรมคําสอน

ของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธ

เจามาปรับใชในการ

ฝกและควบคุม

ตนเองใหเกิดสมาธิ 

สติปญญาในการ

ดํารงชีวิตใหเปน

คนดีในสังคม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูเขารวมกิจกรรม

ไดเรียนรูตาม

หลักธรรมคําสอน

ขององค

สัมมาสัมพุทธเจา

 และสามารถ

นํามาปฏิบัติให

เกิดประโยชน

กับตนเองและ

สังคมได

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลําพูน

ที่เขารวมกิจกรรม

เกิดการเรียนรู

ตามหลักธรรมคํา

สอนขององคสัมมา

สัมพุทธเจา 

และสามารถนํามา

ปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนกับ

ตนเองและสังคม

แลวเกิดความพึง

พอใจในการรวม

กิจกรรม

กอง

การศึกษาฯ
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพเครือขาย

วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน

1. เพื่อสงเสริม พัฒนา

ศักยภาพเครือขาย

วัฒนธรรมกลุมตางๆ 

สามารถนํามาปรับใชและ

ตอยอดสงเสริมวัฒนธรรม

ของชุมชนตนเองได

2. เพื่อเปนการเสริมสราง

ความภาคภูมิ 

สรางกําลังใจของกลุม

เครือขายตาง ๆ ในการ

เสริมสราง สรางสรรค

ทางดานศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น

3. เพื่อเผยแพรใหเด็ก 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป

นําไปเปนแบบอยางและ

เล็งเห็นถึงคุณคา

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

เครือขายวัฒนธรรม

กลุมตาง ๆ  ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

นํามาปรับใชและตอ

ยอดสงเสริม

วัฒนธรรมของ

ตนเองได

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเครือขาย

วัฒนธรรมกลุม

ตาง ๆ อาทิ 

สาขาทัศนศิลป 

และสาขาอื่น ๆ 

รอยละ 80 ของ

เปาหมายที่ไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

เครือขายวัฒนธรรม

กลุมตาง ๆ 

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพสามารถ

นํามาปรับใชและ

ตอยอดสงเสริม

วัฒนธรรมของ

ชุมชนตนเองได

กอง

การศึกษาฯ
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4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 โครงการสงเสริมศิลปะ

ถายทอดภูมิปญญา

ศิลปนทางวัฒนธรรม

1. เพื่อใหเยาวชน

ประชาชนไดศึกษาเรียนรู 

ศิลปะแขนงตาง ๆ

เกิดการถายทอดจาก 

รุนสูรุนและดํารงสืบไปใน 

อนาคตและนําไป

ประยุกตใชในศาสตร 

แขนงอื่น ๆ ที่ใชในการ 

ดํารงชีวิต

2. เพื่อสงเสริมงานศิลปะ 

จากบุคคลผูสรางสรรค 

ผลงานศิลปะแขนงตาง ๆ 

เพื่อใหคงอยูและเกิด แรง

บันดาลใจในการ สราง

สรรคผลงาน

เพื่อใหเยาวชน

ประชาชนไดศึกษา

เรียนรูศิลปะแขนง

ตาง ๆ เกิดการ

ถายทอดจากรุนสูรุน

และดํารงสืบไปใน

อนาคตและนําไป

ประยุกตใชในศาสตร

แขนงอื่น ๆ ที่ใชใน

การดํารงชีวิต และ

สงเสริมงานศิลปะ

จากศิลปน

ผูสรางสรรคงานให

คงอยูและเพื่อใหมี

แรงบันดาลใจใน

การสรางสรรค

ผลงานและสนับสนุน

ใหศิลปนไดมีโอกาส

เผยแพรผลงาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เยาวชน

ประชาชน 

ไดศึกษาและ

สืบสานงานศิลปะ

ตลอดจน

จังหวัดลําพูน

มีผลงานศิลปะ

แขนงตาง ๆ 

ไวศึกษาและเปน

สมบัติของ

ทองถิ่นโดยรวม

๑. เยาวชน

ประชาชนได

ศึกษาเรียนรู

ศิลปะ

2. บุคคลผู

สรางสรรค

ผลงานศิลปะ

แขนงตาง ๆ

ไดรับการ

สงเสริมเพื่อให

คงอยูและเกิด

แรงบันดาลใจ

ในการ

สรางสรรค

ผลงาน

กอง

การศึกษาฯ
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     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอน

ในจังหวัดลําพูน

1. เพื่อใหเด็กนักเรียนและ

เยาวชนไดใชเวลาระหวาง

ปดภาคเรียนบรรพชาเปน

สามเณร เขารับการศึกษา

เรียนรูพระพุทธศาสนาได

ศึกษาพุทธประวัติ 

หลักธรรม ศาสนพิธี และ

อบรมกรรมฐานเบื้องตน

2. เพื่อใหเด็กนักเรียนและ

เยาวชนหางไกลจากสิ่ง

เสพติดใหโทษและ

อบายมุขทุกชนิด 

นักเรียน  นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูน 

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมกิจกรรม

เกิดความพึงพอใจ

และนําหลักคําสอน

ในทาง

พระพุทธศาสนาไป

ปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวมกิจกรรม

ไดเรียนรูทักษะ

ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตาม

หลักคําสอน

พระพุทธศาสนา

และนําไปปรับใช

ในชีวิตประจําวัน

นักเรียน  

นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดลําพูน

เกิดความพึงพอใจ

และนําหลัก

คําสอนในทาง

พระพุทธศาสนา

ไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 235            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 โครงการสงเสริม

ประเพณีสรงน้ํา

พระบรมธาตุหริภุญชัย

1. เพื่อเปนการอนุรักษ

สืบสานประเพณีสรงน้ํา

พระธาตุหริภุญชัยอันดี

งามของจังหวัดลําพูน 

ซึ่งเปนมรดกวัฒนธรรม

อันล้ําคา เปนการ

ตอยอดทางวัฒนธรรม

2. เพื่อใหประชาชนได

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นอันดีงาม 

เกิดความรูสึกหวงแหน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

อันทรงคุณคาของจังหวัด

ลําพูน

ประชาชนไดปฏิบัติ

กิจกรรมเกี่ยวกับ

งานประเพณีสรงน้ํา

พระธาตุ

หริภุญชัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนไดรวม

อนุรักษ สืบสาน

ประเพณีสรงน้ํา

พระธาตุ

หริภุญชัย

อันดีงามของ

จังหวัดลําพูน

สืบตอไป

ประชาชนได

รวมกันอนุรักษสืบ

สานประเพณีสรง

น้ําพระธาตุ

หริภุญชัย

อันดีงามของ

จังหวัดลําพูนซึ่ง

เปนมรดก

วัฒนธรรมอันล้ําคา

 เปนการตอยอด

ทางวัฒนธรรม

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 236            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 โครงการประเพณี

สลากภัต สลากยอม

ประจําป

1. เพื่อเปนการอนุรักษ

สืบสานประเพณีสลากภัต

 สลากยอม ซึ่งเปนมรดก

วัฒนธรรมอันล้ําคา 

เปนการตอยอดทาง

วัฒนธรรม

 2. เพื่อใหประชาชนได

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นอันดีงาม 

เกิดความรูสึกหวงแหน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

อันทรงคุณคาของจังหวัด

ลําพูน

3. เพื่อทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาใหคงอยู

ตอไป

ประชาชน 

ไดรวมอนุรักษสืบ

สานประเพณี

สลากภัต สลากยอม

 ของจังหวัดลําพูน

สืบตอไป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนไดรวม

อนุรักษ สืบสาน

ประเพณีสลากภัต

 สลากยอม ของ

จังหวัดลําพูนสืบ

ตอไป

ประชาชนได

รวมกันอนุรักษสืบ

สานประเพณี

สลากภัต สลาก

ยอม ซึ่งเปนมรดก

วัฒนธรรม 

เกิดความรูสึก

หวงแหน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอัน

ทรงคุณคาของ

จังหวัดลําพูน 

ศาสนาใหคงอยู

ตอไป

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 237            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีโคม

ยี่เปงในจังหวัดลําพูน

1. เพื่อเปนการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี 

ตลอดจนเปนการสงเสริม

การทองเที่ยวของจังหวัด

ลําพูน

2. เพื่อใหประชาชนใน

จังหวัดลําพูนไดสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณี

3. เพื่อใหความรู เพิ่ม

ทักษะ ในการทําโคม

ลานนาแกเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดลําพูน

การจัดกิจกรรม

โคมแสนดวงที่เมือง

ลําพูน มีประชาชน 

นักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติ

เขารวมกิจกรรม 

และจัดอบรมการทํา

โคมลานนา ใหกับ

ประชาชนในเขตพื้นที่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 

และในจังหวัด

ใกลเคียงรวมถึง

นักทองเที่ยว

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูนได 

มีความรู มีทักษะ

ในการทําโคม

ลานนา ตลอดจน

รวมฟนฟู อนุรักษ

 สืบสาน เผยแพร

วัฒนธรรม 

ประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 238            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 อุดหนุนเทศบาลตําบล

ปาสัก ตามโครงการ

สงเสริมประเพณีไหวสา

ปาระมีครูบาเจาศรีวิชัย

วัดดอยติ

1. เพื่อสืบสานประเพณี

ประจําจังหวัดลําพูน

2. เพื่อระลึกถึงคุณงาม

ความดีของครูบา

เจาศรีวิชัยปูชนียบุคคลที่

ทรงคุณคาของลําพูน

3. เพื่อสงเสริมความ

สามัคคีและกระบวนการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในตําบลปาสัก 

4. เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวของจังหวัดลําพูน

เด็ก เยาวชน ผูนํา

ชุมชน กลุมพลัง

มวลชน คณะศรัทธา

ในตําบลปาสักและ

ประชาชนในจังหวัด

ลําพูน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 

และในจังหวัด

ใกลเคียงรวมถึง

นักทองเที่ยว

ประชาชนได

รวมกันอนุรักษสืบ

สานประเพณีของ

จังหวัดลําพูน  

เปนการตอยอด

ทางวัฒนธรรม 

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

วัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงาม 

เกิดความรูสึก

หวงแหน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอัน

ทรงคุณคาของ

จังหวัดลําพูน

กอง

การศึกษาฯ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 239            



 แบบ ผ.02            

     4. ยุทธศาสตร เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)
   2566  

(บาท)

   2567  

(บาท)

   2568  

(บาท)

   2569  

(บาท)

   2570    

(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก

       4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

22 อุดหนุนเทศบาลตําบล

ทากาศเหนือ ตาม

โครงการสงเสริม

ประเพณีไหวเจาพอ

ผาดาน อําเภอแมทา

1. เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลทากาศ ไดรําลึกถึง

คุณความดีของ เจาพอ

ผาดาน ปูชนียบุคคลที่มี

ความสําคัญและความ

เคารพนับถือของ

ประชาชนตําบลทากาศ

และชาวจังหวัดลําพูน

 2. เพื่อสรางความสามัคคี

 กอใหเกิดความสัมพันธ

อันดีทุกภาคสวนของ

ตําบลทากาศและใกลเคียง

3. เพื่อเปนการอนุรักษ 

รักษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม ของทองถิ่นให

คงอยูใหอนุชนรุนหลังได

ถือปฏิบัติสืบไป และทํานุ

บํารุงพระพุทธศานาใหคง

อยูตอไป

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลทากาศและ

พื้นที่ใกลเคียงเห็น

ความสําคัญของ

ประเพณีสรงน้ํา

พระพุทธรูปและรูป

จําลองเจาพอผาดาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน

พื้นที่ตําบล

ทากาศและพื้นที่

ใกลเคียงและ

นักทองเที่ยว

ทั่วไป ไมนอยกวา 

500 คน

ประชาชนใน

ตําบลทากาศได

รําลึกถึงคุณความ

ดีของเจาพอ

ผาดาน

ปูชนียบุคคลที่มี

ความสําคัญและ

ความเคารพนับ

ถือของประชาชน

ตําบลทากาศและ

ชาวจังหวัดลําพูน 

ประชาชนเกิด

ความสามัคคี 

กอใหเกิด

ความสัมพันธอันดี

ทุกภาคสวนของ

ตําบลทากาศและ

ใกลเคียง

กอง

การศึกษาฯ

16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000รวม 22 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 240            



แบบ ผ.01    

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งวัฒนธรรม
ความหลากหลายและการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

รวม    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
2. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวม    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
 สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

10 95,901,500 2 69,477,000 3 46,660,000 3 192,605,500 4 276,638,900 22   681,282,900

รวม 10 95,901,500 2 69,477,000 3 46,660,000 3 192,605,500 4 276,638,900 22 681,282,900
4. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวม    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

รวมท้ังส้ิน 10 95,901,500 2 69,477,000 3 46,660,000 3 192,605,500 4 276,638,900 22 681,282,900

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปี  2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 241    



แบบ ผ.02/2        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูนท่ี  3  ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (Over 
Lay) พร้อมรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายทางลพ.ถ 10035 
แยกทล.11 – บ้านกลาง 
(ถนนถ่ายโอนฯ)  บริเวณ
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 
ต้าบลป่าสัก - บ้านแจ่ม
พัฒนา หมู่ท่ี 12 ต้าบล
บ้านกลาง อ้าเภอเมืองล้าพูน
 จังหวัดล้าพูน 

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 5 - 8  
เมตร 
ยาว 3,973 เมตร
 หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 24,748 ตาราง
เมตร พร้อมราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ยาว 1,000 เมตร

13,578,000   -   -   -   - มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 242        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สายทางลพ.ถ 
10022 บ้านวังผาง –
บ้านเหล่าดู่ หมู่ท่ี 4 ต้าบล
วังผาง อ้าเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดล้าพูน
(ถนนถ่ายโอนฯ)

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,857 เมตร
 หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 11,142 ตาราง
เมตร

5,950,700     -   -   -   - มีการซ่อมสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามาถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

3 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สายทางลพ.ถ 
10013 แยกทล.1033 - 
 บ้านทาร้องเรือ (ถนนถ่าย
โอนฯ) บริเวณบ้านหนอง
ยางฟ้า หมู่ท่ี 5
ต้าบลทาทุ่งหลวง
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 8 เมตร
ยาว 2,200 เมตร
 หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 17,600 ตาราง
เมตร

9,374,900   -   -   -   - มีการซ่อมสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามาถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 243        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สายทางลพ.ถ 
10017 สายทางแยกทล.
1156 - บ้านหนองสมณะ 
(ถนนถ่ายโอนฯ) บ้านเรือน 
หมู่ท่ี 3 - บ้านหนองสมณะ
 หมู่ท่ี 2 ต้าบลนครเจดีย์ 
อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 5.5 - 6 
เมตร ยาว 3,930
 เมตร หรือมีพื นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 23,355 
ตารางเมตร

11,933,000   -   -   -   - มีการซ่อมสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามาถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
แบบมาตรฐานงานสะพาน
กรมทางหลวงชนบท และ
ก่อสร้างถนนเช่ือมคอ
สะพานผิวทางแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านดอยค้า หมู่ท่ี 13 
ต้าบลทากาศ เช่ือมบ้านปง 
หมู่ท่ี 12 ต้าบลทาขุมเงิน 
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สะพานท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับการ
สัญจรไปมา

กว้าง 9 เมตร
ยาว 24 เมตร
หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 216 ตารางเมตร
   

7,481,000   -   -   -   - มีการก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 244        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สายทางลพ.ถ 
10012 บ้านวังไฮ หมู่ท่ี 7
 ต้าบลเวียงยอง เช่ือม
บ้านหนองซิว หมู่ท่ี 13
ต้าบลป่าสัก อ้าเภอเมือง
ล้าพูน จังหวัดล้าพูน
(ถนนถ่ายโอนฯ)

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 6 เมตร
ยาว 4,735 เมตร
 หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 28,410 ตาราง
เมตร

14,732,000   -   -   -   - มีการซ่อมสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามาถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางลพ.ถ 
10006 แยกทล.1147  -
 บ้านร้องกองข้าว
(ถนนถ่ายโอนฯ)
บริเวณบ้านสันพระเจ้าแดง 
หมู่ท่ี 6 ต้าบลห้วยยาบ - 
บ้านแม่หาด หมู่ท่ี 7
ต้าบลห้วยยาบ
อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 8 เมตร
ยาว 3,100 เมตร
 หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 24,800 ตาราง
เมตร

10,170,000   -   -   -   - มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามาถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 245        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

8 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) ลพ.ถ 10020
 สายทางบ้านสันห้างเสือ - 
บ้านเวียงหนองล่อง (ถนน
ถ่ายโอนฯ) บริเวณแยก
ทล.106 บ้านสันห้างเสือ 
หมู่ท่ี 9 ต้าบลนครเจดีย์ 
เช่ือมบ้านหนองเกิด หมู่ท่ี 3
 ต้าบลท่าตุ้ม อ้าเภอป่าซาง 
จังหวัดล้าพูน

1. เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคม
2. เพ่ือให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน สามารถ
อ้านวยความสะดวก 
และเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 7 เมตร
ยาว 3,095 เมตร
 หรือมีพื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 21,665 ตาราง
เมตร

10,651,000   -   -   -   - มีการซ่อมสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สามาถใช้
เส้นทางใน
การคมนาคม
ได้สะดวกขึ น

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 246        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างอาคาร 4 
ชั น 12 ห้องเรียนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล้าพูน

1. เพ่ือให้มีห้องเรียน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และ
เพียงพอต่อจ้านวน
นักเรียน
2. เพ่ือให้มีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
ตลอดจนบริการชุมชน

ก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั น 12 
ห้องเรียน ของ
วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล้าพูน

7,929,800   -   -   -   - วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
การจัดการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ล้าพูน มีอาคาร
 4 ชั น 12 
ห้องเรียน ท่ีมี
มาตรฐานและ 
เพียงพอต่อ
จ้านวนนักเรียน

1. มีห้องเรียน
ตามมาตรฐาน
การอาชีวะ
ศึกษาและ
เพียงพอต่อ
จ้านวนนักเรียน
2. มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียน
การสอน
การเรียนรู้
ตลอดจน
บริการชุมชน

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 247        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างอาคารฝึก
ปฏิบัติของนักเรียนประเภท
วิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล้าพูน

1. เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
2. เพ่ือให้มีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
ตลอดจนบริการชุมชน

ก่อสร้างอาคารฝึก
ปฏิบัติของ
นักเรียนประเภท
วิชาอุตสาหกรรม
วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
การจัดการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล้าพูน

4,101,100   -   -   -   - วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ล้าพูน มีอาคาร
ฝึกปฏิบัติของ
นักเรียน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่ี
มีมาตรฐานและ 
เพียงพอต่อ
จ้านวนนักเรียน

1. มีอาคาร
ฝึกปฏิบัติของ
นักเรียนท่ีมี
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ
จ้านวนนักเรียน
2. มีการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 248        



แบบ ผ.02/2 

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

11 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) พร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
สายบ้านแม่สารป่าขาม -
บ้านหนองปลาขอ ต้ังแต่
หน้าวัดแม่สารป่าขาม-หน้า
วัดหนองปลาขอ หมู่ท่ี 5 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร ยาว
 333 เมตร พ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
1,332 ตาราง
เมตร

-    9,477,000 - - -  มีการซ่อม
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ านวน 1 สาย

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
สามารถใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

12 โครงการขยายผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย
ล าพูน-วังทอง หมู่ท่ี 3 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ช่วงท่ี 1 กว้าง 8 
เมตร ยาว 754 
เมตร หนา 
0.015 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 6,032 ตาราง
เมตร  ช่วงท่ี 2 
กว้าง 5 เมตร ยาว
 648 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 
3,240 ตาราง
เมตร

- -  26,660,000 - -  มีการขยายผิว
ถนนที่ได

มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ านวน 1 สาย

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
สามารถใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 249 



แบบ ผ.02/2 

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

13 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) พร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ลพ.ถ 10003 สายบ้าน
แม่สารบ้านตอง - บ้านล้อง 
(ท่าจักร) ต้ังแต่บ้าน
ศรีเมืองยู้ หมู่ท่ี 6 - 
บ้านใหม่วังไฮ หมู่ท่ี 8 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน
(ถนนถ่ายโอนฯ)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ยาว
 3,673 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
 10,405 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

-  - - 15,545,000   - มีการซ่อม
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
สามารถใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

14 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) และ
เคร่ืองหมายจราจรพร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
สายวัฒนธรรมบ้านเวียงยอง
 ต าบลเวียงยอง-บ้านร่องไร่
เช่ือมบ้านประตูโขง ต าบล
บ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน
 จังหวัดล าพูน

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนกว้าง 5 เมตร
 ยาว 2,081 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 
22,038 ตาราง
เมตร และ
เคร่ืองหมายจราจร
พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างแบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์

- - - -  29,007,000  มีการซ่อม
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
จ านวน 1 สาย

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
สามารถใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 250 



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

15 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าเหมืองร่องส้าว 
บ้านร่องส้าว หมู่ท่ี 7 ต าบล
บ้านกลาง เช่ือมบ้านม้า
เหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบล
ศรีบัวบาน อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

เพ่ือให้มีทางส าหรับ
ระบายน้ าจากท่ีอยู่
อาศัยลงสู่ทางระบาย
น้ าสาธารณะและ
ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,300 เมตร

- - 5,000,000   - - มีการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าท่ีได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลนท่ี
ก าหนด

มีทางส าหรับ
ระบายน้ าจาก
ท่ีอยู่อาศัยลง
สู่ทางระบาย
น้ าสาธารณะ
และป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง

โครงการ
ชลประทาน

ล าพูน

16 โครงการก่อสร้างเข่ือนกัน
ตล่ิงแบบแผ่นเสียบ บริเวณ
ล าเหมืองแม่ตีบด้านหลัง
โรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง หมู่ท่ี 9
บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน เช่ือม
บ้านแจ่ม หมู่ท่ี 3 ต าบล
มะเขือแจ้  อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ า
กัดเซาะตล่ิงและ
ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ความยาวไม่น้อย
กว่า 320 เมตร

- - - - 10,000,000      มีการก่อสร้าง
เข่ือนกันตล่ิงท่ี
ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลน

ป้องกันปัญหา
น้ ากัดเซาะ
ตล่ิงและ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง

โยธาธิการ
และผังเมือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 251        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

17 โครงการระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับภาคการเกษตร เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ในจังหวัดล าพูน ณ เหมือง
บ้านปู ต าบลล้ี อ าเภอล้ี   
จังหวัดล าพูน

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนใน
การเกษตร และมีน้ า 
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค

ติดต้ังระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ 
Floating ขนาด
ก าลังติดต้ังรวม
ไม่น้อยกว่า 360 
กิโลวัตต์ พร้อม
เคร่ืองสูบน้ า 120
 (90 kw) จ านวน
 4 เคร่ือง - 
ระบบท่อส่งน้ า - 
อาคารลอยน้ า

- 60,000,000 - - - มีการติดตั ง
ระบบสูบน ้า 
พร้อมอุปกรณ์

ประชาชนมีน ้า
ใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภคท่ี
เพียงพอ

กระทรวง
พลังงาน

18 โครงการสูบน ้าจากแก้มลิง 
(เหมืองบ้านปู) ไปห้วยอ้อ  
ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านนากลาง 
หมู่ท่ี 2 ต้าบลลี  อ้าเภอลี  
จังหวัดล้าพูน

เพ่ือเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้าและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น ้า

ด้าเนินการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้าจาก
แก้มลิง (เหมือง
บ้านปู) ไปห้วยอ้อ
 ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
พร้อมวางท่อ PVC
 ระยะทาง 
3,000 เมตร

- - 15,000,000 - - มีการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บ
น ้าต้นทุนและ
มีน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กระทรวง
พลังงาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 252        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

19 โครงการศูนย์บริหาร
จัดการน ้าทางการเกษตร
และบริโภค เหมืองล้านนา 
อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น ้าและปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับท้าการเกษตร

ด้าเนินการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า 
พร้อมท่อส่งน ้า 
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 50 เมตร

- - - 13,539,000 - มีการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร
อย่างถ่ังถึง
และผลผลิต
ทางการเกษตร
เพ่ิมขึ น

กระทรวง
พลังงาน

20 โครงการศูนย์บริหาร
จัดการน ้าทางการเกษตร
และบริโภค เหมืองปางเหล็ก
 อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น ้าและปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับท้าการเกษตร

ด้าเนินการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า 
พร้อมท่อส่งน ้า 
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 250 เมตร

- - - - 14,911,100 มีการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร
อย่างถ่ังถึง
และผลผลิต
ทางการเกษตร
เพ่ิมขึ น

กระทรวง
พลังงาน

21 โครงการศูนย์บริหาร
จัดการน ้าทางการเกษตร
และบริโภค เหมืองลี มีรัก
ต้าบลลี  อ้าเภอลี  จังหวัด
ล้าพูน

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น ้าและปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับท้าการเกษตร

ด้าเนินการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า 
พร้อมท่อส่งน ้า 
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 2,200 เมตร

- - - 163,521,500 - มีการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร
อย่างถ่ังถึง
และผลผลิต
ทางการเกษตร
เพ่ิมขึ น

กระทรวง
พลังงาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 253        



แบบ ผ.02/2        

3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

  2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
 (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

22 โครงการศูนย์บริหาร
จัดการน ้าทางการเกษตร
และบริโภค เหมืองบ้านปู
ต้าบลลี  อ้าเภอลี  จังหวัด
ล้าพูน

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น ้าและปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับท้าการเกษตร

ด้าเนินการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า 
พร้อมท่อส่งน ้า 
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 2,000 เมตร

- - - - 222,720,800 มีการติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร
อย่างถ่ังถึง
และผลผลิต
ทางการเกษตร
เพ่ิมขึ น

กระทรวง
พลังงาน

95,901,500 69,477,000 46,660,000 192,605,500 276,638,900รวม  22  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 254        



แบบ ผ.01 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1. แผนงานการศึกษา
- ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1          329,500  -  -  -  -  -  -  -  - 1          329,500
- ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1            19,300  -  -  -  -  -  -  -  - 1            19,300
- ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1          170,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1          170,000
- ครุภัณฑ์สนำม 1          247,700  -  -  -  -  -  -  -  - 1          247,700

รวม 4         766,500  -  -  -  -  -  -  -  - 4         766,500

2. แผนงานสาธารณสุข
- ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1       1,941,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1       1,941,000
- ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 1  23,120,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1  23,120,000

รวม 2    25,061,000  -  -  -  -  -  -  -  - 2    25,061,000

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
- ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2            20,850  -  -  -  -  -  -  -  - 2            20,850
- ครุภัณฑ์กำรเกษตร 1          288,900  -  -  -  -  -  -  -  - 1          288,900
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 1       1,417,750  -  -  -  -  -  -  -  - 1       1,417,750
- ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2            54,700  -  -  -  -  -  -  -  - 2            54,700
- ครุภัณฑ์กีฬำ 1          500,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1          500,000
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 2       1,624,940  -  -  -  -  -  -  -  - 2       1,624,940
- ครุภัณฑ์สนำม 1          350,000  -  -  -  -  -  -  - 1          350,000

รวม 10      4,257,140  -  -  -  -  -  -  -  - 10      4,257,140

ปี  2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

แผนงาน
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 255  



แบบ ผ.01        บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ปี  2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

แผนงาน
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 - ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1            16,264  -  -  -  -  -  -  -  - 1            16,264

 - ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 4          194,398  -  -  -  -  -  -  -  - 4          194,398

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 8     16,800,000 6     12,600,000  -  -  -  -  -  - 14     29,400,000

 - ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1            69,500  -  -  -  -  -  -  -  - 1            69,500

 - ครุภัณฑ์โรงงำน 4            51,810  -  -  -  -  -  -  -  - 4            51,810

 - ครุภัณฑ์ส ำรวจ 1            21,400  -  -  -  -  -  -  -  - 1            21,400

รวม 19    17,153,372 6    12,600,000  -  -  -  -  -  - 25    29,753,372

รวมท้ังส้ิน 35    47,238,012 6    12,600,000  -  -  -  -  -  - 41 59,838,012

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 256        



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 48,000
บีทียู จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 65,900
 บาท ส าหรับใช้ในวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

329,500          -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน
 1 ตัว ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ครุภัณฑ์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561

19,300            -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 257          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบน่ังขับ
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ในโรงเรียน
นาทรายวิทยาคม ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

170,000          -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 5 ชุด ส าหรับโรงเรียน
บ้านป่าป๋วย ประกอบด้วย
1. ชุดเคร่ืองเล่นสไลด์เดอร์ จ านวน 1 
ชุด ราคา 184,000 บาท
2. ชุดเคร่ืองเล่นม้าหมุน จ านวน 1 ชุด 
ราคา 18,000 บาท
3. ชุดเคร่ืองเล่นปืนป่าย  จ านวน 1 ชุด
 ราคา 10,400 บาท
4. ชุดเคร่ืองเล่นการทรงตัว จ านวน 1 
ชุด ราคา 11,400 บาท
5. ชุดเคร่ืองเล่นชิงช้า จ านวน 1 ชุด 
ราคา 23,900 บาท
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

247,700          -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 258          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

จัดซ้ือรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน 
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

1,941,000        -      -     -    -   กอง
สาธารณสุข

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ
แบบเคล่ือนท่ี ขนาด 300 กิโลกรัม 
จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 2,890,000 บาท
 ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

23,120,000   -   -   -   - กอง
สาธารณสุข

7 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

จัดซ้ือพัดลมดูดอากาศพร้อมติดต้ัง 
จ านวน 3  เคร่ือง ๆ ละ 1,250 บาท 
ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง อบจ.
ล าพูน ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3,750              -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 259          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

8 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

จัดซ้ือรถเข็นชนิดล้อจักรยาน จ านวน 4
 คัน ๆ ละ 4,275 บาท ส าหรับใช้ใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ครุภัณฑ์นอกเหนือ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

17,100            -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

9 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมพร้อมติดต้ัง 
ขนาด 15 – 20 แรงม้าชนิด 3 เฟส 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 144,450 
บาท ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

288,900          -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

10 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงบนอัฒจันทร์พร้อม
ติดต้ัง ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง 
อบจ.ล าพูน ครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1,417,750        -     -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 260          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

11 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 
น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 11,000 
บาท ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง 
อบจ.ล าพูน ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

22,000            -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

12 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 10,900 บาท
 ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง อบจ.
ล าพูน ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

32,700            -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 261          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

13 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับผู้สูงอายุพร้อมติดต้ัง จ านวน 14
 เคร่ือง ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง 
อบจ.ล าพูน ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ถังกล้ิงนวดฝ่าเท้า (แบบน่ัง)
 ราคา 32,200 บาท
2. อุปกรณ์ลูกกล้ิงบริหารขา (แบบน่ัง) 
ราคา 35,000 บาท
3. อุปกรณ์ลูกกล้ิงบริหารขา (ส าหรับ
ผู้ใช้รถเข็น) ราคา 28,000 บาท
4. สถานีออกก าลังกาย 4 ฟังก์ช่ัน 
ราคา 32,000 บาท
5. สถานีออกก าลังกาย 5 ฟังก์ช่ัน  
ราคา 42,200 บาท
6. อุปกรณ์บริหารขา ข้อมือ หัวไหล่  
ราคา 42,200 บาท
7. อุปกรณณ์บริหารแขน หัวไหล่ ขา 
ราคา 35,500 บาท
8. อุปกรณ์บริหารขาแบบสกีอากาศ 
ราคา 45,900 บาท

500,000          -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 262          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

9. อุปกรณ์บริหารกล้ามเน้ือ หน้าอก 
หัวไหล่ (แบบดันข้ึน) ราคา 35,300 
บาท
10. อุปกรณ์บริหารกล้ามเน้ือ หน้าอก 
หัวไหล่ (แบบดึงลง) ราคา 38,500 
บาท
11. อุปกรณ์บริหารข้อมมือ ข้อศอก 
หัวไหล่ ราคา 35,300 บาท
12. อุปกรณ์บริหารข้อมือฝึกสมาธิ  
ราคา 25,600 บาท
13. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและหัวไหล่ 
ราคา 35,300 บาท
14. อุปกรณ์บริหารข้อแขนและหัวไหล่ 
 ราคา 37,000 บาท ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

14 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดต้ัง ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง 
อบจ.ล าพูน ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคาจาก
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1,558,000       -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 263          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

15 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือระบบสกอร์บอร์ดพร้อมติดต้ัง 
ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง อบจ.
ล าพูน ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

66,940            -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

16 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด ภายในสนามกีฬา
กลาง อบจ.ล าพูน ประกอบด้วย
1. เคร่ืองเล่นสนามชุดหอ จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 270,000 บาท
2. สปริงโยกรูปสัตว์ จ านวน 7 ตัว 
ราคา 56,000 บาท
3. ชิงช้า 5 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ตัว ราคา 
24,000 บาท
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

350,000          -    -    -    -   กอง
การศึกษาฯ

17 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

จัดซ้ือรถเข็นลากพ่วง จ านวน 4 คัน 
คันละ 4,066 บาท จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

16,264            -  -  -  - กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 264          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

18 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมกระแสไฟฟ้า 20 - 
180 แอมป์ จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

8,130              -  -  -  - กองช่าง

19 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน ขนาด 6 ตัน จ านวน
 2 เคร่ือง ๆ ละ 35,261 บาท 
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

70,522            -  -  -  - กองช่าง

20 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

จัดซ้ือรถตัดถนน ขนาด 20 น้ิว 
เคร่ืองยนต์ 13 แรงม้า พร้อมใบตัด 20
 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

61,846            -  -  -  - กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 265          



แบบ ผ.03 

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

21 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ

ก่อสร้าง
จัดซ้ือเคร่ืองคอร่ิง (เคร่ืองเจาะความ
หนาพ้ืนคอนกรีต และพ้ืนลาดยาง) 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

53,900            -  -  -  - กองช่าง

22 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10020 สายบ้านสันห้างเสือ - 
เวียงหนองล่อง บริเวณบ้านเหล่าดู่
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองยวง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

2,100,000  -    -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 266 



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

23 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10020 สายบ้านสันห้างเสือ - 
เวียงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยปันจ๊อย
 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองยวง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

2,100,000  -    -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 267          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

24 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียวพร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10013 สายแยกทางหลวง
หมายเลข 1033 - บ้านทาร้องเรือ 
ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) จ านวน 30 
ชุด ๆ ละ 70,000 บาท ครุภัณฑ์
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนายน 
2563

2,100,000  -    -    -    -   กองช่าง

25 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10002 สายบ้านไร่ดง - บ้าน
หนองเงือก ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) จ านวน 
30 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท ครุภัณฑ์
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนายน 
2563

2,100,000       -    -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 268          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

26 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10008 แยกทางหลวงหมายเลข
 11 - บ้านป่าตาล ต าบลอุโมงค์ อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

2,100,000       -    -    -    -   กองช่าง

27 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10014 สายบ้านน้ าพุ - บ้าน
หนองหล่ม ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) 
จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท 
ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

2,100,000       -    -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 269          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

28 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10012 สายบ้านวังไฮ - บ้าน
หนองซิว ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน
 จังหวัดล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) จ านวน
 30 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท ครุภัณฑ์
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนายน 
2563

2,100,000       -    -    -    -   กองช่าง

29 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง สายทาง 7R - LMC
 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน
 (ถนนถ่ายโอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ
 70,000 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณ 
ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนายน 2563

2,100,000  -    -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 270          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

30 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10006 แยกทางหลวงหมายเลข
 1147 - บ้านร้องกองข้าว ต าบล
ห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ
 70,000 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณ 
ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนายน 2563

 -   2,100,000       -    -    -   กองช่าง

31 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10011 แยก ทล.116 - บ้าน
ถ้ าหนองหนาม ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

 -   2,100,000       -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 271          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

32 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10015 สายแยก ทล.1147 - 
บ้านห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ     
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

 -   2,100,000  -    -    -   กองช่าง

33 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10016 สายแยก ทล.106 - 
บ้านน้ าดิบน้อย ต าบลน้ าดิบ อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) 
จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท 
ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

 -   2,100,000  -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 272          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

34 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง 
ลพ.ถ 10022 สายบ้านวังผาง - 
บ้านเหล่าดู่ ต าบลหนองยวง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

 -   2,100,000  -    -    -   กองช่าง

35 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง ภายในเหมืองล้ี 
ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
(ถนนถ่ายโอนฯ) จ านวน 30 ชุด ๆ ละ
 70,000 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณ 
ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนายน 2563

 -   2,100,000  -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 273          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

36 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น ชนิดสูบ
นอน เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 
แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 
18 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 
13,900 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

69,500            -  -  -  - กองช่าง

37 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 
เคร่ือง จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

13,750            -    -    -    -   กองช่าง

38 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 น้ิว 
430 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

20,105            -    -    -    -   กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 274          



แบบ ผ.03          

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี

39 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด
 5 น้ิว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
 10,000 รอบต่อนาที จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 5,500 บาท ครุภัณฑ์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563

11,000            -    -    -    -   กองช่าง

40 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมสนาม จ านวน 1 ชุด 
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

6,955              -    -    -    -   กองช่าง

41 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะ แสดงผลระยะทางได้
 9,999.9 เมตร จ านวน 4 อัน ๆ ละ 
5,350 บาท จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
 เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

21,400            -    -    -    -   กองช่าง

47,238,012   12,600,000    -    -    -   รวม  41  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 275          
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร           
สวนจังหวัด รวมท้ังตองประสานแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ภายในจังหวัด เพ่ือใหการจัดระบบบริการสาธารณะเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในทองถ่ิน โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 7 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการ      
ท้ัง 2 คณะ มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการจัดสรร
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยสวนรวม และเกิดความคุมคาในแงการบริหารโครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ขอ 28 กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
และขอ 29 กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน       
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 
ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมประชุมเพ่ือกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
       2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน           
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน      
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

 
 
 กระบวนการของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) มีองคประกอบ 3 สวน คือ         
การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor 
and  Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร สามารถดำเนินการไดดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการวาเปนไปตามวิธีการและข้ันตอนท่ีกำหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)          
พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหดำเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตอการดำเนินงานตามนโยบายของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน เปนการประเมินผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา            
โดยออกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖0 
     ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕ กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘ แผนงาน (๕) 
     ๓.๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
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 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน / 
ชุมชน / ตำบล / ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม / ปา
ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา  
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ  เชน  การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม  
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ 
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการ
รวมคิด รวมทำ รวมตดัสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(๓)  

(๓ ) การวิ เคราะห ทางสั งคม เชน  ด านแรงงาน การศึ กษา  
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S – Strength 
(จุดแข็ง) W - Weakness (จุดออน) O - Opportunity (โอกาส) 
และ T - Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และThailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ นโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศนซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจนสอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเปนเอกลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๓.๕ กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองการทำตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

๓.๖ เปาประสงคของ 
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน  มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง  ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 เกณฑท่ีควรได เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

(๕) 

     ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙. งบประมาณสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

(๕) 

     ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

(2) การติดตามและประเมินโครงการ 
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 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทำยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis /Demand (Demand 
Analysis ) / Global Demand และ Trend ปจจยั 
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ ผลผลิตน่ันเอง  
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายไวหรอืไม จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได
กำหนดไวเทาไหร  จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมจีำนวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำ 
เอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครภุัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน-  
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการ 
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

๑๐  

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis ) / Global Demand / Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน   
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ   

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรล ุ
ตามวิสยัทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว  ช่ือโครงการ 
มีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

 
(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง 
กับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคมีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓. เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมาย 
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน  
และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทำท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมาย 
ของโครงการ หากกลุมเปาหมายมหีลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา 
ใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน (๔) การ
สรางโอกาสความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
ทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติร 
ตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดสมัฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ป
ท่ีตอยอดไปสูผลสมัฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชวงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม  ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

 



 - 284 -  
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามรถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกัน
ได  นอกจากน้ี โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือเสรมิสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาทองถ่ิน นำไปสูความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI)และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและท่ี
คาดวาจะไดรับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator :KPI)  
ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชนการกำหนดความพึงพอใจ
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ี
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได   (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุ
เปนผล สอดคลองกับความเปนจรงิ (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

 รวม 100 คะแนน 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ     
ในแผน 

นำไป
ดำเนินการ 

รอยละ ปรากฏในแผน ไดรับจัดสรร รอยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
บนศักยภาพ 3 ดาน 
อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ใหได
มาตรฐานสากล  
โดยแนวคิด 
ความยั่งยืน และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
 

95 92 96.84 138,895,000 89,078,090 77.55 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนทองถ่ินให
เขมแข็ง บนรากฐานทุน   
ทางวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ินและความยั่งยืน
เชิงนิเวศ 
 

123 87 70.73 166,202,500 165,254,500 94.43 

3. การพัฒนาผังเมือง
และโครงสรางพ้ืนฐาน
เชื่อมกลุมจังหวัดเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 
 

45 34 75.55 33,350,000 22,103,000 66.28 

 

รวม 
 

263 
 

213 
 

80.99 
 

338,447,500 
 

276,435,590 
 

81.68 
 

 โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีโครงการรวมท้ังหมด จำนวน 263 โครงการ นำไปดำเนินการ จำนวน 213 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.99  
ของโครงการรวมท้ังหมด และมีงบประมาณรวมท้ังหมด 338,447,500.-บาท  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
276,435,590.-บาท  คิดเปนรอยละ 81.68 ของงบประมาณรวมท้ังหมด 

 
 

(3) สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ     
ใน

แผน 

นำไป
ดำเนินการ 

รอยละ ปรากฏในแผน ไดรับจัดสรร รอยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
บนศักยภาพ 3 ดาน 
อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ใหได
มาตรฐานสากล  
โดยแนวคิดความยั่งยืน 
และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
 

11 8 72.73 5,700,000 4,700,000 82.46 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนทองถ่ิน
ใหเขมแข็ง บนรากฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ินและความยั่งยืน
เชิงนิเวศ 
 

94 81 85.26 136,545,000 126,845,000 92.90 

3. การพัฒนาผังเมือง
และโครงสรางพ้ืนฐาน
เชื่อมกลุมจังหวัดเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 
 

147 147 100.00 250,161,660 240,758,660 96.24 

 

รวม 
 

 

252 
 

236 
 

93.65 
 

392,406,660 
 

372,303,660 
 

94.88 

 โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีโครงการรวมท้ังหมด จำนวน 252 โครงการ นำไปดำเนินการ จำนวน 236 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.65  
ของโครงการรวมท้ังหมด และมีงบประมาณรวมท้ังหมด 392,406,660.-บาท ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
372,303,660.-บาท  คิดเปนรอยละ  94.88 ของงบประมาณรวมท้ังหมด 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ     
ใน

แผน 

นำไป
ดำเนินการ 

รอยละ ปรากฏในแผน ไดรับจัดสรร รอยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
บนศักยภาพ 3 ดาน 
อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ใหได
มาตรฐานสากล  
โดยแนวคิดความยั่งยืน 
และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
 

15 15 100.00 6,179,600 4,196,600 97.91 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนทองถ่ิน
ใหเขมแข็ง บนรากฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ินและความยั่งยืน
เชิงนิเวศ 
 

102 97 95.09 112,839,531 111,933,721 99.19 

3. การพัฒนาผังเมือง
และโครงสรางพ้ืนฐาน
เชื่อมกลุมจังหวัดเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 
 

84 81 96.42 184,976,031 181,085,400 98.97 

 

รวม 
 

 

201 
 

193 
 

96.01 
 

303,996,031 
 

297,215,721 
 

97.77 

  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีโครงการรวมท้ังหมด จำนวน 201 โครงการ นำไปดำเนินการ จำนวน 193 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.01  
ของโครงการรวมท้ังหมด และมีงบประมาณรวมท้ังหมด 303,996,031.-บาท ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
297,215,721.-บาท  คิดเปนรอยละ  97.77 ของงบประมาณรวมท้ังหมด 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ     
ใน

แผน 

นำไป
ดำเนินการ 

รอยละ ปรากฏในแผน ไดรับจัดสรร รอยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
บนศักยภาพ 3 ดาน 
อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ใหได
มาตรฐานสากล  
โดยแนวคิดความยั่งยืน 
และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
 

14 12 85.71 4,584,000 2,884,000 62.91 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนทองถ่ินให   
เขมแข็ง บนรากฐานทุน   
ทางวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ินและความยั่งยืน
นิเวศ 
 

108 97 89.81 123,079,000 76,155,860 61.88 

3. การพัฒนาผังเมือง
และโครงสรางพ้ืนฐาน
เชื่อมกลุมจังหวัดเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 
 

82 75 91.46 124,867,200 122,667,200 98.24 

 

รวม 
 

 

204 
 

184 
 

90.20 
 

252,530,200 
 

201,707,060 
 

79.87 

โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีโครงการรวมท้ังหมด จำนวน 204 โครงการ นำไปดำเนินการ จำนวน 184 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.20  
ของโครงการรวมท้ังหมด และมีงบประมาณรวมท้ังหมด 252,530,200.-บาท  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
201,707,060.-บาท  คิดเปนรอยละ  79.87 ของงบประมาณรวมท้ังหมด 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

 
 
 4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

1. โครงการท่ีมาจากกระบวนการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ท่ีมาจากกระบวนการประชาคมทองถ่ิน บางโครงการไมมีความพรอมในการดำเนินการ เชน ไมมีแบบแปลน 
ประมาณการราคาคาใชจายของโครงการ และไมมีความพรอมดานพ้ืนท่ีในการดำเนินโครงการ เปนตน 

2. โครงการสวนใหญท่ีประชาชนรองขอจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำกัด ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุม     
ทุกพ้ืนท่ี และโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานสวนใหญดำเนินการไมตอเนื่อง จะเปนลักษณะกระจายทุกพ้ืนท่ี 
ทำใหขาดความเชื่อมโยงตอเนื่อง ทำใหไมตอบสนองตอการพัฒนาในภาพรวมท้ังจังหวัด  

3. ประชาชนมีความคาดหวังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการชวยเหลือและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหไดมากท่ีสุด แตในทางปฏิบัติปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชนดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถใหความชวยเหลือหรือดำเนินการแกไข          
ไดท้ังหมด เนื่องจากขอจำกัดในเรื่องของงบประมาณ และอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
รูปแบบตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4. ประชาชนสวนใหญไมใหความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือมีสวนรวม        
ในการพัฒนาทองถ่ินเทาท่ีควร จะใหความสำคัญในกรณีท่ีมีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชนตนเองเทานั้น 

5. ขอกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการมีความซับซอน และปรับเปลี่ยน
บอยครั้งทำใหเกิดปญหาในการบริหารงาน และพัฒนาทองถ่ินไดไมทันตอสถานการณ 
 6. ไมสามารถนำแผนท่ีวางไวไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำปไดท้ังหมด เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีอยางจำกัด 

 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทในระดับ     
ตาง ๆ เชน แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีความยั่งยืนในเชิงของการกำหนดนโยบายและ        
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2 . การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตองคำนึงถึงอำนาจหนาท่ี ความพรอมและศักยภาพ         
ของทองถ่ิน ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. แผนพัฒนาทองถ่ินควรมีความยืดหยุน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน          
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที 
 4 . ควรนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปใช เปนกรอบในการนำไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง            
และควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดำเนินการ     
ในปงบประมาณนั้น 
  5. พิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน ซ่ึงจะชวยลดปญหา
ในการโอน/เพ่ิม /ลด โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม และเพ่ือใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6. องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ควรทำความเขาใจกับประชาคมในทุกระดับ        
ใหดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการท่ีสอดรับตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง ท้ังนี้ ควรคำนึง    
ถึงสถานะการคลังของหนวยงานนั้น ๆ ดวย  

(4) ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 


	213744c2021f06800d6fba420d7cbc2de8df942512a6a15538a9f46b45f43a57.pdf
	14755e8b292fbe66eaec2d673d98825cc195aacfe809998e45de34207b3aceac.pdf
	3fad39e876b7dd8cf9cd3c5dce0b3fd42613cb5cf3ad0a9feb026a60de35c26d.pdf
	3. แบบ ผ. 01(ครุภัณฑ์)111
	4. ผ. 03 ครุภัณฑ์(ปรับแก้)111
	ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล(แก้ล่าสุด)


	1ab4c53be6469cbd12ae7c8afbf2d8aa0c7764ba03cc9e93a9290b461ddf61c9.pdf
	213744c2021f06800d6fba420d7cbc2de8df942512a6a15538a9f46b45f43a57.pdf

