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Executive Summary 

 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดล ำพูนได้จัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดล ำพูน พ.ศ. 2566-2570 ตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำรจัดท ำ 

แผนพัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 (มติคณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำย
พัฒนำภำค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2564) ในกำรจัดท ำแผนให้ควำมส ำคัญกับ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน เน้นกำรบรูณำกำรกำรท ำแผนในรูปแบบ One plan จำกกระบวนกำรดังกล่ำว
น ำไปสู่กำรก ำหนด ทิศทำงในกำรพัฒนำร่วมกันในระยะ 5 ปี  (2566 -2570) ภำยใต้วิสัยทัศน์  
“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์  บนความพอเพียง” ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเมืองแบบองค์รวม  
สร้ำงสรรค์และสมดุลในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ ชุมชนวิถี
พอเพียงและยั่งยืน 
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โดยมีพันธกิจร่วมกันใน 4 ประเด็นคือ 
  1. LAMPHUN SMART CITY: มุ่ งสืบสำนต่อยอดกำรพัฒนำอัตลักษณ์ วิถี  บนฐำนวัฒนธรรม                       
ภูมิปัญญำสร้ำงสรรค์ เสริมสร้ำงศักยภำพเชื่อมโยงระบบและกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกสู่อัตลักษณ์กำร
ท่องเที่ยว 
  2. LAMPHUN CREATIVE LANNA: มุ่ งย ก ระดั บ โค รงส ร้ ำ งร ะบ บ อุ ต ส ำห ก รรม เชื่ อ ม โย ง                          
หัตถอุตสำหกรรม เกษตรกรรมส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค สร้ำงควำมเข้มแข็งพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกสู่กำร
เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคเหนือ 
  3. LAMPHUN FOOD VALLEY: มุ่งต่อยอด และพัฒนำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นส่งเสริมระบบเกษตร
อัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้ำงมูลค่ำสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
 4. LAMPHUN GREEN CLEAN AND CARE CITY: มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบ สุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน 
  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนที่จะไปสู่เป้ำหมำยและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัดล ำพูน ปี 2566-2570 ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดออกเป็น 4 ประเด็น
และในปีงบประมำณ 2567 ได้ด ำเนินโครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
  มีโครงกำรภำยใต้ประเด็นที่ 1 จ ำนวน 14 โครงกำร 
ประเด็นที่ 2 : เมืองแห่งอุตสำหกรรม หัตถอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
  มีโครงกำรภำยใต้ประเด็นที่ 2 จ ำนวน 4 โครงกำร 
ประเด็นที่ 3 : เมืองแห่งเกษตรสุขภำพและเกษตรนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
  มีโครงกำรภำยใต้ประเด็นที่ 3 จ ำนวน 16 โครงกำร 
ประเด็นที่ 4 : เมืองแห่งควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  มีโครงกำรภำยใต้ประเด็นที่ 4 จ ำนวน 17 โครงกำร 
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สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร          ก 
ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
ส่วนที่ 1  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็น      1 
 ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

1.1 การประเมินสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก    2 
   ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา  
1.2 การประเมินสถานการณ์และศักยภาพความพร้อมของจังหวัดที่มีผลกระทบ   8 
   ต่อการพัฒนา 
1.3 การประเมินสถานการณ์ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่   18 

ส่วนที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูน       20 
 2.1 เป้าหมายการพัฒนา        21 

 วิสัยทัศน์         21 
 พันธกิจ          21 
 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด       22 

 2.2 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด)    22 
 ประเด็นที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  22 
 ประเด็นที่ 2 : เมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 25 
 ประเด็นที่ 3 : เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์  28 
 ประเด็นที่ 4 : เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     31 

ส่วนที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   37 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียด  
 จ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)   
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ   
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ส่วนที่ 1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน 2567 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของ
จังหวัดน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดแผนงานโครงการภาคใต้ประเด็นยุทธศาสตร์                   
ที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของการเปลี่ยนในทุกระดับ                 
ซึ่งการด าเนินในครั้งนี้ได้ประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ออกเป็น 3 ระดับคือ 

1.1  การประเมินสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา  
ซึ่งมีทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยเอ้ือหรือโอกาสในการส่งเสริมต่อการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดล าพูนและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดล าพูน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
              จังหวัดล าพูนมีภูมิศาสตร์ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อทั้งทางรถยนต์ รถไฟ 
และ เครื่องบินกับจังหวัดต่างๆ เป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ท าให้เกิดการจ้าง
งาน และส่งผลให้รายได้ต่อประชากร/GDP อยู่ในระดับสูงของประเทศ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 
1,400 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบเมืองเก่า/เมืองดั้งเดิม มีชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ปราชญ์ที่สามารถน ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว คนล าพูนมี พ้ืนฐานแนวคิดในระบอบ
ประชาธิปไตยจากการมีประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ งสูงที่สุดในประเทศติดต่อกัน 13 ครั้งการเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญของภูมิภาค มีระบบการบริหารและ
จัดการด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งจากกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระทั่ง ท าให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีจ านวนผู้ป่วย (สูงสุดถึงน้อยสุด) อยู่ในจังหวัดล าดับที่ 74 ของประเทศ ขณะที่ 
เขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูนเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง สามารถแบ่งเบาโรงพยาบาลต่างๆ 
ของรัฐ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ด้านเกษตรกรรมมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ 
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ อีกทั้ง ความเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่ มีพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
อาทิ ล าไย มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/GI. ล าไย
ล าพูนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ด้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายล าพูนมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านลวดลายการทอ 
และ เป็นแหล่งแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ด้านสังคมมีเครือข่ายชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐที่เข้มแข็ง และ ความร่วมมือของประชาชน ถึงแม้มีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และ มีภูมิปัญญาความเป็นปราชญ์ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
โดดเด่น และองค์ความรู้แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกที่สามารถต่อยอดได้ มีองค์กรสงฆ์ที่มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์รวมด้านจิตศรัทธา ประกอบกับ มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน และ มีสนามกอล์ฟครบวงจรหลาย
แห่งท าให้เกิดการจ้างงาน และการสร้างรายได้ นอกจากนี้ การย้ายศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของเมืองในอนาคต และการเป็นเมืองแฝดกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาแบบ
คู่ขนาน นโยบายการขยายสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ในจังหวัด นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในเขตอุตสาหกรรม และราคาประเมินที่ดินที่มีมูลค่าไม่สูงมาก 
เหมาะกับการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น การมีนโยบายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต
เพ่ือลดต้นทุนอุตสาหกรรม และการเกษตร การมีกลไกการรับซื้อผลผลิตการเกษตร เช่น ล้งล าไย มาลงทุน 
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ในพ้ืนที่ท าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตออกจ าหน่าย การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลพลังงานโซลาเซลล์
ท าให้ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร และแนวคิดระบบตลาดออนไลน์ท าให้มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิ ต 
สินค้า และ บริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายขึ้น ขณะที่ การมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และด้านการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนรูปแบบ Social Wellness สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุข 
ของภาคเหนือตอนบน / Upper - Northern Medical Hub 
 อย่างไรก็ตาม จังหวัดล าพูนมีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส/คนพิการในจ านวนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาการฆ่าตัวตายที่สูงสุดของประเทศจากสาเหตุ หนี้สินนอกระบบ การพนันออนไลน์ 
ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานยังอยู่ใน
ระดับต่ า แรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม และ สวัสดิการแห่งรัฐอย่างครอบคลุม
ทั้งระบบ ด้านผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขายสินค้าออนไลน์  
อีกทั้ง จังหวัดล าพูนไม่มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ ท าให้ไม่มีงานวิจัย และ องค์ความรู้ที่หลากหลายเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด 
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs.) ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Supply) ขาดการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การพัฒนาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่ ภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมี
จ านวนมากส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร และ สารเคมีตกค้างในผลผลิต ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า  
ระบบ และกลไกการตลาดที่เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาได้เอง เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินของตนเอง  
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพ่ือการครอบครองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรมให้สูงขึ้น เกษตรกรขาดการ
รวมกลุ่มเป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่ และ เครือข่ายเกษตรกรรมคุณภาพ อีกทั้ง ยังขาดทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และ ผลผลิตการเกษตรเชิงนวัตกรรม ประกอบกับ นโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศคู่ค้าท าให้ผลผลิตการเกษตรมีปัญหาด้านการส่งออก ระบบเกษตรกรรมไม่สามารถเชื่อม
ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมท าให้ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และผลผลิตได้ด้านภาคอุตสาหกรรมขาดความ
มั่นคงในอาชีพ ค่าจ้างแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้นทุนค่าจ้างต่ ากว่า เช่น เวียดนาม สปป.ลาว ท าให้นัก
ลงทุนย้ายฐานการลงทุน นอกจากนี้ จังหวัดล าพูนมีปัญหาระบบชลประทาน การขาดแคลนทรัพยากรน้ า  
และการกระจายแหล่งน้ า ทั้งที่มีแหล่งน้ าแม่ทา แม่น้ าลี้ แต่ไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ได้ บางพ้ืนที่ที่ห่างไกลเขตเมืองได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านแหล่งน้ าแต่ไม่เพียงพอต่อการสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ รวมถึง พ้ืนที่บริเวณเมืองขยาย และ/หรือ บริเวณที่ตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่พบ
ปัญหาด้านแหล่งน้ า ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด 19 ปัญหาหมอกควัน  
การเผาท าลาย ฝุ่น PM 2.5 ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อ
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งกลไกการจัดการทางสาธารณสุขยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 
และ ด้านการท่องเที่ยวขาดโรงแรมที่พักรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และ/หรือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
พัก ขาดระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ สาเหตุเพราะ ระบบโลจิสต์ติกส์/ logistics  
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการท่องเที่ยวยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ขาดการน า  
อัตลักษณ์ของจังหวัดในด้านต่างๆ มาเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว การปรับแนวคิดของคนรุ่น
เก่ากับคนรุ่นใหม่ และ การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตยุคใหม่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมให้ผสมผสานอย่างสมดุล
ครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนา 
 จากการศึกษาศักยภาพ และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดล าพูน และการระดม
ความคิดเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วน สามารถสรุปผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) ได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
S.1 จังหวัดล าพูนมีภูมิศาสตร์ที่ อุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศการเกษตร อีกทั้ง เป็นเขตที่ตั้งของศูนย์
อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกเชื่อมต่อทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ 
เครื่องบินกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศ 
S.2 จั งหวัดล าพูน เป็ นที่ ตั้ งนิ คม อุตสาหกรรม  
ศูนย์อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ท าให้เกิดการจ้าง
งาน และส่งผลให้รายได้ต่อประชากร/GDP รายได้
ต่อหัว 204,009บาท/คน อยู่ อันดับที่  17 ของ
ประเทศ (สูงสุด 988,748 ต่ าสุด 59,497) และ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (172,790) ขณะที่ 
GPP ปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด/ประชากร 
209,668 บาท (สูงสุด 831,734 บาท ต่ าสุด 
55,417 บาท) โดย ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 
51.6 % ของ GPP จังหวัด เมื่อเทียบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 มีสัดส่วน 23.3 %  
S.3 จั งหวัดล าพูน เป็ น เมืองที่ มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 1,344 ปี (พ.ศ. 2565) มีวัฒนธรรม
แบบเมืองเก่า/เมืองดั้งเดิม มีชุมชนประวัติศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์
ที่สามารถน ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุด
ที่ จั งห วั ด ล า พู น ได้ เป รี ย บ ใน การแข่ งขั น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ 4 จังหวัดภาคเหนือบน 1 และ 8 
จังหวัดภาคเหนือบน รวมทั้ง ระดับประเทศ จากการ
วิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด  
S.4 การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองล าพูนเป็นที่ ตั้ งโรงพยาบาลเอกชน 
จ านวน 5 แห่ง เพ่ือแบ่งเบาจ านวนเตียงคนไข้ใน
โรงพยาบาลรัฐ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ดูแลรักษาสุขภาพ และ จากดัชนีการพัฒนาจังหวัด
ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่สู งกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อจ านวนแรงงาน  
S.5 จังหวัดล าพูนมีระบบการบริหารและจัดการด้าน
สาธารณสุขท่ีเข้มแข็งจากกลไกการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน กระทั่ง ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่มีจ านวนผู้ป่วย (สูงสุดถึงน้อย
สุด) อยู่ในจังหวัดล าดับที่ 74 ของประเทศ : ข้อมูล 
ณ ปี 2564 

W.1 จังหวัดล าพูนมีโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และ มีผู้ด้อยโอกาส /คนพิการใน
จ านวนที่ เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่  สวัสดิการรัฐยังไม่
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  
W.2 จังหวัดล าพูนมีปัญหาด้านประชากรแฝง
จ านวนมากส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคม 
W.3 การอพยพของคนรุ่นใหม่ออกนอกพ้ืนที่มี
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุ เพราะไม่มีการสร้างงานที่
สร้างสรรค์มากพอ มีแต่งานรายวันในโรงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม  
W.4 จั งห วั ด ล า พู น มี อั ต ราก าร เพ่ิ ม ขึ้ น ขอ ง
ประชากรอยู่ในระดับต่ า ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของประชากร ท าให้เกิดผลเสียต่อการขาดแคลน
วัยท างานในอนาคต (อัตราการเพ่ิมของ ประชากร 
ปี  61 เท่ ากับ 0.18 ขณะที่  ปี  65 ลดลง – 
0.4320) อีกทั้ง ปัญหาด้านประชากรที่ท าให้
ครอบครัวอ่อนแอ สาเหตุ จาก ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีเพียง 68.90 % ปัญหาการเจ็บป่วย
โรคเรื้อรังทางร่างกาย 42.60% ปัญหาเศรษฐกิจ 
34 % ปัญหาติดสุรา 29.70% ผลกระทบจาก
โรคโควิด  21 .30  % และ ปัญหายาเสพติด 
12.70% เป็นต้น 
W.5 จังหวัดล าพูนมีปัญหาประชากรด้านอัตราการ
ฆ่าตัวตายสูง สาเหตุจาก หนี้สินนอกระบบ และ
การพนันออนไลน์ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ดัชนีการพัฒนาจังหวัดด้านสันติภาพและความ
ยุติธรรมที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และอัตรา
การฆ่าตัวตาย (ต่อแสนคน) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประประเทศซึ่งเป็นจุดที่ต้องเร่งแก้ไข  
W.6 จังหวัดล าพูนมีปัญหาขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 
W.7 การพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมยัง
อยู่ในระดับต่ า  
W.8 แรงงานนอกระบบบางกลุ่มยังไม่สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม  
W.9 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขายสินค้า
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
S.6 จังหวัดล าพูนมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม
แห่งใหม่ ให้เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญของภูมิภาค 
จากการวิเคราะห์ GPP ของจังหวัดล าพูนปี 2562 
พบว่า ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนถึง 51% ของ 
GPP ทั้ งหมดของจังหวัด และ เมื่อเปรียบเทียบ
ภาพรวมกับกลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 1 มีสัดส่วน
ภาคอุตสาหกรรมถึง 44 %  
S.7 จังหวัดล าพูนเป็นเมืองหัตถกรรมผ้าไหมรายยก
ดอก ผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียง และ อัตลักษณ์โดดเด่น อีก
ทั้ง เป็นแหล่งแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ  
S.8 คนล าพูนมีพ้ืนฐานแนวคิดความตื่นตัวต่อระบบ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากการที่มี
ประชาชน ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดในประเทศ
ติดต่อกัน 13 ครั้ง  
S.9 จังหวัดล าพูนเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่ งยืน 
(เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
วนเกษตร และ เกษตรธรรมชาติ) โดย เป็นที่ตั้งของ 
“ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จว.ลพ.” สามารถผลิตพืช
พันธุ์ดี (พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเมล็ดพันธุ์ดี ต้น
พันธุ์ดี) ที่เป็นต้นทางของแหล่งพืชพันธุ์ดีที่สามารถ
รวบรวม ขยาย กระจายพันธุ์พืชรองรับการผลิต
วัตถุดิบด้านอินทรีย์ และ ความหลากหลายของพันธุ์
พืช สนับสนุนเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ และ 
เป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรม
ในจังหวัดล าพูนและภาคเหนือ เพ่ือเตรียมพร้อมเป็น
แหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก สร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้ประเทศ มี เทคโนโลยีการผลิตพืชใน
โรงเรือน ระบบน้ าอัจฉริยะ และ สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้การผลิตพืชประสิทธิภาพสูง (BCG 
Model) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
S.10 จังหวัดล าพูนมีความช านาญในการผลิตทาง
การเกษตร มีพืชเศรษฐกิจส าคัญ คือ ล าไย มะม่วง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และ ปศุสัตว์ เช่น โค
นม และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การรับรองเป็น

ออนไลน์  
W.10 จังหวัดล าพูนไม่มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
รองรับสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ ท าให้ไม่มีงานวิจัยพัฒนาและการเข้าถึง
งาน วิจั ยอยู่ ใน ระดับต่ า  ดั งนั้ น  ผลิ ตผลทาง
การเกษตรจึงยังไม่สามารถสร้างมูลค่าสูงได้ พืช
เศรษฐกิจหลัก เช่น ล าไย มะม่วง โกโก้ จึงไม่
สามารถแก้ปัญหารายได้ของเกษตรกร เพราะราคา
ผลผลิตที่ตกต่ า  
W.11  จั งหวัดล า พูนมี โรงแรม/ที่ พั กรองรับ
นักท่องเที่ยวแต่อาจยังไม่เพียงพอหรือแหล่งที่พัก
ยังไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และ โฮมส
เต ย์ ที่ ได้ ม าต รฐ าน มี จ าน วน ไม่ ม าก  อี กทั้ ง 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเลือกพักในจังหวัด
เชียงใหม่มากกว่า  
W.12 จังหวัดล าพูนขาดระบบขนส่งมวลชนที่น า
นักท่องเที่ยวให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ 
เมืองเก่าชั้นใน และ เมืองท่องเที่ยววิถีเกษตร                    
วิถีชาติพันธุ์ 
W.13 จั งหวัดล าพูนมีปัญ หาก ารขาดแคลน
ทรัพยากรน้ า และการกระจายแหล่งน้ าในระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตร  
W.14 จังหวัดล าพูนมีน้ าแม่ทา แม่น้ าลี้  แต่ไม่
สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดใหญ่ได้    
W.15 บางพ้ืนที่ ที่ห่ างไกลเขตเมืองได้ รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อ
การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
W.16 พ้ืนที่เมืองขยายบริเวณที่ตั้งศูนย์ราชการ
แห่งใหม่มีปัญหาด้านแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค  
W.17 ยังขาดการน าอัตลักษณ์ของจังหวัด มาเป็น
เครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว  
W.18 ยังขาดทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ 
ผลผลิตการเกษตรเชิงนวัตกรรม 
W.19 ภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมีส่ งผล  
ต่อสุขภาพของเกษตรกร และ สารเคมีตกค้าง  
ในผลผลิต  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ /GI. เช่น  ล าไย จากการ
วิเคราะห์ที่ใช้ในการวัดระดับความช านาญโดยวิธี 
Location Quotient (LQ) พบว่า จังหวัดล าพูนมี
ระดับความช านาญการผลิตในภาคการเกษตรสูงกว่า
กลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ  
S.11 จังหวัดล าพูนมี เครือข่ายพัฒนาจังหวัดที่
เข้มแข็ง ภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายความร่วมมือของประชาชนทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึง องค์กรสงฆ์
ที่มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมด้านจิตศรัทธา และ
ด้านสังคม แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากดัชนีการ
พัฒนาจังหวัดด้านความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วน
องค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน (แห่ง/แสนคน)  
S.12 จังหวัดล าพูนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และเป็นแหล่งรวมภูมิ
ปัญญาส าคัญ    
S.13 จังหวัดล าพูนมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดด
เด่น และองค์ความรู้แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
ที่สามารถต่อยอดได้  
S.14 จังหวัดล าพูนมีองค์กรสงฆ์ที่มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์รวมด้านจิตศรัทธาและด้านสังคม  
 

W.20 ภาคการเกษตรในพ้ืนที่ยังไม่สามารถเชื่อม
ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมท าให้ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าและผลผลิตได้  
W.21 ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs.) 
ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Supply) ในจังหวัดขาดการ
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม  
W.22 จั ง ห วั ด ล า พู น มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม ร ะ บ บ
เกษตรกรรมคุณภาพ (GAP/อินทรีย์) ในรูปแบบ
เกษตรกรรมแปลงใหญ่ จ านวน 82 แปลง เป็น
ล าไยแปลงใหญ่ 55 แปลง แต่ยังขาดการเชื่อมโยง
สู่เกษตรอุตสาหกรรม   
 

 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats : T) 

O.1 การย้ายศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ 
และการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่บนพ้ืนที่หนึ่ง
พันไร่ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง และการ
ขยายตัวของการค้า การขาย การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในอนาคต  
O.2 การเป็นเมืองแฝดกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลท า
ให้เกิดการพัฒนาแบบคู่ขนาน  
O.3 การพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่
จังหวัดล าพูนจะส่งผลต่อการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจในจังหวัดล าพูน  
O.4 การมีกลไกการรับซื้อผลผลิตการเกษตร เช่น 
ล้งล าไย มาลงทุนในพ้ืนที่ท าให้สามารถลดต้นทุนการ

T.1 ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า ระบบ และ
กลไกการตลาดที่เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคา
ได้เอง  
T.2 นโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้า ท าให้ผลผลิต
การเกษตรมีปัญหาด้านการส่งออก  
T.3 ปัญหาหมอกควัน การเผาท าลาย ฝุ่น PM 
2.5 ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบกับ
ระบบทางเดินหายใจ  
T.4 เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินของตนเอง/ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ เพ่ือการครอบครอง ส่งผลต่อการ
พัฒนาเกษตรกรรมให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน  
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats : T) 
ขนส่งผลผลิตออกจ าหน่าย  
O.5 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ สิทธิ
พิเศษทางภาษีในเขตอุตสาหกรรมสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนเพ่ิมข้ึน  
O.6 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ท าให้มี
นักท่องเที่ยวสนใจความเป็นเมืองเก่า/เมืองดั้ งเดิม
ทางสถาปั ตยกรรม วัฒ นธรรม  โบราณ สถาน 
ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
ล าพูนเพ่ิมมากข้ึน  
O.7 ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
การผลิตเพ่ือลดต้นทุนอุตสาหกรรม และการเกษตร  
O.8 แนวคิดระบบตลาดออนไลน์ท าให้มีช่องทางการ
จ า ห น่ า ย ผ ล ผ ลิ ต สิ น ค้ า  แ ล ะ บ ริ ก า รที่ ต ร ง
กลุ่มเป้าหมายขึ้น  
O.9 ราคาประเมินที่ดินในจังหวัดล าพูนมีมูลค่าไม่สูง
มากเหมาะสมกับการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดเชียงใหม่ 
O.10 การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลพลังงานโซลาเซลล์
ท าให้ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  
O.11 ด้านการสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน
รูปแบบ  Social Wellness และการพัฒ นาเป็ น
ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของภาคเหนือตอนบน 
/ Upper - Northern Medical Hub เ กิ ด ก า ร
ขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน การขยายศักยภาพ
การบริการทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย จ านวน 220 
เตียง ของ รพ.ศูนย์หริภุญชัย เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ การถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล/รพ.สต.ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน (เป้าหมายถ่ายโอนเริ่มแรก 
ปี 2566 จ านวน 11 แห่ง ปี 2567 จ านวน 19 
แห่ง) 
O.12 การเกิดกลไกการดูแลโรคอุบัติใหม่ (Covid 
19) ระบบสาธารณสุขสามารถเข้าไปจัดการใน
ชุมชน หมู่บ้าน ต าบลได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์ CI ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และ ระบบการดูแล
ผู้ป่วยโดยอสม. 

T.5 ระบบโลจิสติกส์/logistics ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการท่องเที่ยวยังขาด
การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  
T.6 ค่าจ้างแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้นทุน
ค่าตอบแทนต่ ากว่า เช่น เวียดนาม สปป.ลาว ท าให้
นักลงทุนย้ายฐานการลงทุน  
T.7 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกในยุค
ใหม่ ท าให้เกิดปัญหาการปรับแนวคิดระหว่างคน
รุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยุค
ใหม่กับวิถีชีวิตดั้งเดิม  
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1.2 การประเมินสถานการณ์และศักยภาพความพร้อมของจังหวัดที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา   
ในการท าแผนในครั้งนี้ได้ด าเนินการในการประเมิน การประเมินสถานการณ์และศักยภาพความพร้อมของ
จังหวัดในหลากหลายมิติของจังหวัดที่สะท้อนถึงศักยภาพและบริบทที่แท้จริงของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 
  1.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดล าพูน 
  จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของจังหวัดล าพูน พบว่าอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างช้า GPP ของจังหวัดเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงในช่วง  
10 ปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรม  
มีสัดส่วนถึง 52 % ภาคบริการ 31 % ส่วนภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงในปี 2562 มีสัดส่วนเพียง 16 %  
ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากฐานเดิมของจังหวัดเป็นภาคเกษตรถ้าสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู่มาต่อยอดอาจจะท าให้ภาคเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018r 2019r 2020p

1LPN Agriculture 16,977 21,886 22,469 17,630 21,735 14,194 13,206 14,780 18,407 14,557 13,653

5LPN Industrial 37,352 32,468 28,125 28,523 34,768 35,218 35,245 36,963 38,976 41,447 42,576

10LPN Services 16,979 18,471 19,488 18,701 20,442 20,249 21,835 23,571 25,478 26,099 26,358
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2010 2011r 2012r 2013 2014 2015 2016 2017 2018r 2019r 2020p

Agriculture 16,977 21,886 22,469 17,630 21,735 14,194 13,206 14,780 18,407 14,557 13,653

Agriculture 16,977 21,886 22,469 17,630 21,735 14,194 13,206 14,780 18,407 14,557 13,653

Agriculture, forestry  and fishing 16,977 21,886 22,469 17,630 21,735 14,194 13,206 14,780 18,407 14,557 13,653

Non-Agriculture 54,331 50,940 47,612 47,223 55,210 55,466 57,080 60,533 64,455 67,545 68,934

Industrial 37,352 32,468 28,125 28,523 34,768 35,218 35,245 36,963 38,976 41,447 42,576

Mining and quarry ing 343 395 257 184 153 232 318 211 231 297 234

Manufacturing 35,629 30,677 26,296 26,543 32,749 33,213 32,928 34,564 36,789 39,217 40,391

Electricity , gas, steam and air conditioning supply 1,154 1,125 1,194 1,298 1,395 1,287 1,292 1,411 1,280 1,347 1,374

Water supply ; sew erage, w aste management and 

remediation activ ities
226 272 377 497 470 485 706 777 677 586 578

Services 16,979 18,471 19,488 18,701 20,442 20,249 21,835 23,571 25,478 26,099 26,358

Construction 1,132 1,424 1,549 1,518 1,686 1,975 1,698 1,731 2,107 2,394 2,466

Wholesale and retail trade and repair of motor v ehicles 

and motorcy cle
6,250 7,084 7,245 6,374 7,907 7,307 8,402 9,525 10,750 10,579 10,692

Transportation and storage 262 284 317 332 368 393 439 534 585 682 696

Accommodation and food serv ice activ ities 74 80 153 173 171 199 206 226 255 273 230

Information and communication 297 346 378 347 397 445 417 478 554 699 601

Financial and insurance activ ities 1,452 1,498 1,648 1,947 2,197 2,361 2,645 2,774 2,894 2,988 3,023

Real estate activ ities 1,659 1,691 1,569 1,646 1,481 1,380 1,800 1,614 1,643 1,442 1,707

Professional, scientific and technical activ ities 2 1 3 3 4 9 9 11 13 20 29

Administrativ e and support serv ice activ ities 137 152 111 106 121 161 181 176 173 168 176

Public administration and defence; compulsory  social security 1,627 1,788 2,158 1,742 1,267 1,326 1,314 1,461 1,547 1,686 1,656

Education 2,586 2,584 2,609 2,608 2,886 2,690 2,608 2,592 2,495 2,495 2,516

Human health and social w ork activ ities 973 1,008 1,097 1,169 1,259 1,318 1,394 1,507 1,629 1,782 1,755

Arts, entertainment and recreation 111 125 166 251 189 199 235 414 325 380 351

Other serv ice activ ities 418 406 484 487 509 485 486 528 506 513 460

Gross provincial product (GPP) 71,308 72,825 70,081 64,854 76,945 69,660 70,286 75,313 82,862 82,102 82,588

GPP Per capita (Baht) 172,874 177,326 171,399 159,316 189,861 172,655 174,994 187,529 207,648 207,078 209,668

Population (1,000 persons) 412 411 409 407 405 403 402 402 399 396 394
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อันดับ จงัหวัด
13 เชียงใหม่ 184,581 185,788 198,960 206,958 227,207 234,970 246,853 259,026 237,701
28 เชียงราย 88,206 93,098 92,761 95,226 99,986 103,596 104,087 107,265 101,220
34 ล าพูน 70,081 64,854 76,945 69,660 70,286 75,313 81,114 80,885 82,588
39 ล าปาง 62,691 64,826 64,738 65,892 68,545 70,023 70,894 71,417 70,795
61 พะเยา 31,647 32,400 31,676 32,709 33,602 34,959 34,822 36,747 35,439
62 น่าน 25,820 26,195 27,198 29,157 30,354 31,264 33,224 34,630 34,474
65 แพร่ 25,066 25,844 25,687 26,195 28,442 28,897 30,477 31,665 31,218
76 แม่ฮ่องสอน 9,475 10,358 10,701 12,215 12,554 13,034 13,802 15,021 15,148

GPP 8 จงัหวัดภาคเหนือตอน

 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมยั งอยู่ในระดับต่ า GPP ปี 2563 
มูลค่า 82,588บาท อยู่ อันดับที่  34 อันดับดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ที่ อันดับ 38  ของประเทศ GPP  
ของประเทศสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร 5,270,460 ต่ าสุดคือแม่ฮ่องสอน 15,148 และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่ GPP อยู่ที่ 205,749 และถ้าวิเคราะห์เทียบสัดส่วนของ GPP กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคิด
เป็นร้อยละ 13 อยู่อันดับที่ 2 ของภาคเหนือตอนบน  
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 ส่วนรายได้ต่อหัวของจังหวัดล าพูนปี 2563 คิดเป็น 209,668 บาท/คน อยู่อันดับที่ 16 
ของประเทศอันดับดีขึ้นจากปี  2562 ที่อยู่ที่ อันดับ 17 ของประเทศ สูงสุดคือจังหวัดระยอง 831,374 บาท/คน  
ต่ าสุดจังหวัดนราธิวาส 55,417 บาท/คน และต่ ากว่าค่ าเฉลี่ ยของประเทศ  224,962 บาท/คน                   
และถ้าวิเคราะห์รายได้ต่อหัวกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอยู่อันดับที่ 1 ของภาคเหนือตอนบน 
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  1.2.2 การพัฒนาระดับจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ของจังหวัดล าพูนDevelopment Goals–SDGs) ของจังหวัดล าพูน 

 เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable Development Goals :  SDGs)  
ที่สหประชาชาติได้ประกาศใช้ เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไป
ด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 
ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่
เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจน
และความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้อง
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
(Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความ
ยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ในปี 2564 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้นาเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs มาปรับใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับการพัฒนาในพ้ืนที่และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การจัดท าตัวชี้วัด SDGs ในระดับพ้ืนที่ของประเทศ โดยได้จัดท าข้อมูลเป็นอนุกรมตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
น าเสนอผลการเปรียบเทียบการพัฒนาในระดับภาพรวม ระดับรายตัวชี้วัด ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเทียบ
กับค่ากลางของประเทศ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการพัฒนาชุดใหม่ ระดับจังหวัด 5 มิติ 32 ตัวชี้วัด ระดับกลุ่ม
จังหวัด 2 มิติ 15 ตัวชี้วัด ซึ่งจังหวัด กลุ่มจังหวัด สามารถใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่นี้ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการพัฒนาและแนวโน้มของประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ประกอบการ
วางและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และก าหนดแผนงานโครงการอย่างสอดคล้อง รวมทั้งส่วน
ราชการสามารถนาไปตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และชี้พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวกับกับภารกิจเพ่ือก าหนดโครงการและงบประมาณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดกลุ่ม
พ้ืนที่จังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ าสูง ยังขาดความพร้อมและต้องได้รับการ
สนับสนุนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ 20 

 กลุ่มที่ 2 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนี
ผสม ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 

 กลุ่มที่ 3 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มีค่ าดัชนีผสม 
ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ไม่เกินร้อยละ 10 

 กลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ได้แก่ จังหวัด 
ที่มีค่าดัชนีผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
  จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดพบว่าดัชนีรวมการพัฒนาจังหวัด  
กลุ่มที่ 4 ค่าดัชนีผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศ แสดงว่าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผล
พัฒนาต่อยอดในมิติต่างๆได้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีทั้งสูงและต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  
โดยแบ่งออก ดังนี้ 
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 กลุ่มที่ 2 เป็นมิติที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่จะพัฒนา คือมีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลาง
ของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 คือมิติสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด มี 4 ตัวชี้วัดจะต้องได้รับการ
พัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น คือการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จ านวนของ
ประชากรในเรือนจ า จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอัตราการฆ่าตัวตายที่มีค่าดัชนีผสมที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

 กลุ่มท่ี 3 มิติที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา คือมีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
ไม่เกินร้อยละ 10 คือมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ซึ่งค่าดัชนีผสมส่วนใหญ่สูงและดีกว่า
ค่ากลางของประเทศ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด และร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปาที่มีค่าดัชนีผสมต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ที่จังหวัดจะต้องมีการแก้ไขและพัฒนา 

 กลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ได้แก่ จังหวัดที่มี
ค่าดัชนีผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศมีค่าดัชนีผสมสูงกว่าระดับประเทศมีถึง 3 มิติคือ  มิติการพัฒนาคน 
(People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม 
ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด 6 ค่าดัชนีผสมสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ มีเพียง 1 ตัวที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
คือร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ คือมิติเศรษฐกิจและความม่ังคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ ประกอบด้วย 11 ดัชนีชี้วัด จุดที่ต้องพัฒนาคืออัตรา
การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ของครัวเรือนในจังหวัด และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด มีค่าดัชนีผสม 2 
ดัชนีที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ และค่าดัชนีผสม 1 ดัชนีที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  คือความสามารถใน
การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดซึ่งเป็นจุดที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง 
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  ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดพบว่าดัชนีรวมการพัฒนาจังหวัด จังหวัดกลุ่มที่ 4  
ค่าดัชนีผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศ แสดงว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลพัฒนา
ต่อยอดในมิติทั้ง 2 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจต่างๆจุดเด่นคือรายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท) และมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน) และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกค่าดัชนีผสมสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ 
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ล ำพูน 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AVG

ภาคเกษตร 2.031 2.263 2.593 2.787 2.401 2.800 2.296 2.216 2.334 2.555 2.063 2.394

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2.031 2.263 2.593 2.787 2.401 2.800 2.296 2.216 2.334 2.555 2.063 2.394

ภาคนอกการเกษตร 0.888 0.852 0.791 0.768 0.821 0.798 0.874 0.887 0.878 0.861 0.906 0.848

อุตสาหกรรม 1.431 1.411 1.264 1.160 1.285 1.321 1.513 1.527 1.511 1.490 1.648 1.415

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 0.263 0.142 0.153 0.094 0.074 0.053 0.106 0.165 0.112 0.112 0.144 0.129

การผลิตอุตสาหกรรม 1.629 1.615 1.453 1.341 1.483 1.544 1.742 1.726 1.699 1.698 1.890 1.620

ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 0.775 0.662 0.646 0.722 0.825 0.724 0.739 0.719 0.732 0.612 0.631 0.708

การประปาและการจัดการของเสีย 0.932 0.908 1.104 1.589 2.080 1.564 1.731 2.501 2.561 2.040 2.012 1.729

บริการ 0.531 0.455 0.477 0.516 0.530 0.477 0.504 0.529 0.529 0.521 0.526 0.509

การก่อสร้าง 0.882 0.566 0.721 0.801 0.877 0.860 1.026 0.880 0.902 1.029 1.140 0.880

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 0.629 0.625 0.700 0.747 0.734 0.749 0.733 0.797 0.823 0.813 0.784 0.740

การขนส่ง และสถานีท่ีเก็บสินค้า 0.089 0.065 0.072 0.084 0.095 0.088 0.100 0.106 0.119 0.123 0.146 0.099

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 0.039 0.036 0.035 0.065 0.073 0.059 0.065 0.061 0.057 0.054 0.054 0.054

ข้อมูลข่าสารและการส่ือสาร 0.244 0.203 0.221 0.252 0.238 0.227 0.268 0.257 0.271 0.287 0.338 0.255

การเงินและการประกันภัย 0.450 0.379 0.361 0.390 0.445 0.393 0.449 0.490 0.483 0.470 0.491 0.436

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 1.140 0.855 0.858 0.871 1.027 0.784 0.819 1.055 0.879 0.829 0.810 0.902

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.007 0.007 0.008 0.009 0.011 0.005

กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนอ่ืนๆ 0.125 0.121 0.125 0.086 0.090 0.090 0.134 0.157 0.144 0.115 0.110 0.118

การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ 0.455 0.385 0.408 0.519 0.453 0.271 0.310 0.309 0.328 0.346 0.348 0.376

การศึกษา 1.113 0.938 0.883 0.914 0.983 0.878 0.893 0.884 0.846 0.773 0.775 0.898

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 0.931 0.714 0.714 0.821 0.928 0.800 0.901 0.941 0.944 0.937 1.001 0.876

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 0.462 0.377 0.385 0.484 0.763 0.495 0.558 0.601 0.934 0.640 0.678 0.580

กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 0.499 0.430 0.388 0.460 0.488 0.424 0.448 0.455 0.468 0.436 0.427 0.448

IQ (ควำมช ำนำญ)

 1.2.3 การวิเคราะห์ระดับความช านาญ Location Quotient (LQ) และศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยวิธี Shift-Share analysis (SS) 
  1) การวิเคราะห์ระดับความช านาญ Location Quotient (LQ) การวิเคราะห์ Location 
Quotient (LQ) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการวัดระดับความช านาญ (Specialization) ของสาขาการผลิตของ
จังหวัด ซึ่งการวิเคราะห์จะสามารถแบ่งสาขาการผลิตออกเป็น (1) สาขาการผลิตที่เป็นฐานเศรษฐกิจของพื้นที่ 
(Basic economic sector) ซึ่งแสดงว่าพ้ืนที่นั้นมีความช านาญในการผลิตที่สูงกว่าระดับประเทศ โดยค่า LQ 
ของสาขาการผลิตนั้นต้องมีค่ามากกว่าหนึ่ง (2) สาขาการผลิตที่ไม่ได้เป็นฐานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (Non - basic 
economic sector) ซึ่งแสดงว่าพ้ืนที่นั้นมีความช านาญในการผลิตที่ต่ ากว่าระดับประเทศ โดยค่า LQ ของ
สาขาการผลิตนั้นต้องมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง จากการวิเคราะห์ระดับความช านาญของจังหวัดล าพูนพบว่าส่วนภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม มีระดับความช านาญในการผลิตที่สูงกว่าระดับประเทศ มีเพียงภาคบริการของ
จังหวัดล าพูนเท่านั้นที่ต่ ากว่า ดังนั้นในการพัฒนาจังหวัดต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับความ
ช านาญของภาคบริการของจังหวัดเพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถของภาคบริการให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
3) การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยวิธี Shift-Share analysis (SS) 

  การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยวิธี Shift-Share analysis จะวิเคราะห์
ทั้งหมด 3 องค์ประกอบคือ 
  องค์ประกอบ National Share (NS) เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษาเมื่อพ้ืนที่นั้นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใน อัตราเดียวกับพ้ืนที่อ้างอิง  
จากการวิ เคราะห์พบว่า National Share (NS) เท่ ากับ  93 ,267 .81 ของ 8  จั งหวัดมีค่ า เท่ ากับ  
92,613.31 ของ 4 จังหวัดมีค่าเท่ากับ 92,788.65  ซึ่งตีความ ได้ว่า ถ้าจังหวัดล าพูนมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เท่ากับอัตราการเติบโตของประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2562  
จะมีมูลค่า 93,267.81 ล้านบาท แต่ GPP เท่ากับ 80,885.37 เท่านั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเท่ากัน จังหวัดล าพูนได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ ากว่าระดับประเทศ และกลุ่มจังหวัด 
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 GPP 

 ล าพูน  4 จงัหวัด  8 จังหวัด  ประเทศ  4 จงัหวัด  8 จงัหวัด  ประเทศ  4 จงัหวัด  8 จงัหวัด  ประเทศ
 ภาคเกษตร    13,579.18    18,444.56    18,409.70    18,539.80     225.79 -    196.25 - 3,125.82 -  5,091.16 -  4,634.27 -  1,834.80
 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง    13,579.18    18,444.56    18,409.70    18,539.80     225.79 -    196.25 - 3,125.82 -  5,091.16 -  4,634.27 -  1,834.80
 ภาคนอกการเกษตร    67,306.18    74,344.10    74,203.61    74,728.01 -    193.46      208.49   1,366.86 -  6,844.45 -  7,105.92 -  8,788.68
 อุตสาหกรรม    41,485.12    47,540.54    47,450.71    47,786.04 - 9,088.95 - 8,619.84 - 6,244.81   3,033.54   2,654.26 -     56.11
 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน        284.67        827.03        825.46        831.30 -    367.71 -    327.74 -    230.82 -    174.64 -    213.05 -    315.80
 การผลิตอุตสาหกรรม    39,183.86    44,534.00    44,449.85    44,763.97 - 5,167.93 - 5,908.29 - 5,825.12 -    182.21      642.31      245.01
 ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ     1,347.13      1,855.72      1,852.21      1,865.30 -    391.67 -    349.08       41.93 -    116.92 -    156.00 -    560.10
 การประปาและการจัดการของเสีย        669.46        323.80        323.18        325.47       85.07     128.39       31.93      260.59      217.89      312.06

 บริการ    25,821.06    26,803.56    26,752.91    26,941.97   2,417.14   1,928.64   3,133.52 -  3,399.64 -  2,860.49 -  4,254.43
 การก่อสร้าง     2,286.05      2,298.38      2,294.04      2,310.25 -    264.38 -    186.58 -    270.19      252.04      178.59      245.99

 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์    10,302.06      8,351.50      8,335.72      8,394.63   1,582.13   1,574.46   1,133.61      368.42      391.88      773.82
 การขนส่ง และสถานีท่ีเก็บสินค้า        690.68        494.73        493.80        497.29     260.15     240.69 -     13.07 -     64.20 -     43.80      206.47
 ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร        266.14        105.83        105.63        106.38       71.30       66.61     112.82       89.00       93.89       46.94
 ข้อมูลข่าสารและการส่ือสาร        701.38        487.55        486.63        490.07     130.95       76.58       92.29       82.88      138.17      119.01
 การเงินและการประกันภัย     2,982.98      2,394.41      2,389.89      2,406.78     845.26     867.94     746.34 -    256.69 -    274.85 -    170.13
 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์     1,620.27      3,051.73      3,045.97      3,067.49 -    906.07 -    882.27 -    439.64 -    525.40 -    543.42 -  1,007.59
 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ         15.96            2.14            2.14            2.15         0.92         1.39 -       0.05       12.89       12.43       13.86
 กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนอ่ืนๆ        143.35        187.21        186.86        188.18       56.13       31.25 -       1.11 -     99.99 -     74.76 -     43.72
 การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ     1,651.64      2,651.57      2,646.56      2,665.26 -    602.94 -    566.23 -    170.77 -    397.00 -    428.70 -    842.85
 การศึกษา     2,493.94      4,209.96      4,202.00      4,231.70 -    634.18 -    417.00 -    101.10 -  1,081.83 -  1,291.06 -  1,636.65
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์     1,773.83      1,729.52      1,726.26      1,738.46      564.81      432.41      163.48 -    520.51 -    384.84 -    128.11
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ        378.20        162.10        161.79        162.94      187.92      198.23      134.26       28.18       18.18       81.00
 กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ        514.58        676.90        675.62        680.39 -    105.79 -    131.29       13.25 -     56.53 -     29.74 -    179.06

   80,885.37    92,788.65    92,613.31    93,267.81       32.33       12.25 - 1,758.96 -11,935.62 -11,740.20 -10,623.49

 Shift-Share analysis (SS) 

 NS  IM  RS 

  องค์ประกอบ Industry Mix (IM) เป็นการสะท้อนถึงการกระจุกตัวของการผลิตที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว หรือ การกระจุกตัวของการผลิตที่มีการเติบโตไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการเติบโตของ
พ้ืนที่อ้างอิงโดยพิจารณาจากค่าบวกหรือ ลบ ของ IM จากการวิเคราะห์พบว่า Industry Mix (IM) มีค่าเท่ากับ 
-1,758.96 ซึ่งตีความได้ว่า จังหวัดล าพูนมีสาขาการผลิตที่มีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับประเทศ  
โดยมีมูลค่ารวมเท่ากับ -1,758.96  ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัด และเมื่อพิจารณาในระดับ
สาขาการผลิต ก็พบว่า สาขาการผลิต ค่า IM เป็นค่าบวกและลบ หมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของ
แต่ละสาขาการผลิตในระดับประเทศ สาขาการผลิตของจังหวัดล าพูน  สาขาการเกษตรมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น  
เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัด และลดลงการกระจุกตัวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ 8 จังหวัดและระดับประเทศ   
สาขาอุตสาหกรรมมีการเติบโตลดลง และกระจุกตัวสูง สาขาบริการมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น และมีการกระจุกตัวปานกลาง 

 องค์ ป ระกอบ  Regional Shift (RS) การวิ เค ราะห์ ค วามสามารถ ในการแข่ งขั น  
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการวิเคราะห์Shift-Share ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่วัดความสามารถในการ
แข่งขันของสาขาการผลิตของพ้ืนที่ศึกษาโดยพิจารณาจากค่าบวก หรือ ลบ ของ RS โดยการตีความนั้น  
ต้องพิจารณาในระดับสาขาการผลิต ซึ่งพบว่า สาขาการผลิตที่มีค่า RS เป็นค่าบวก จะเป็นสาขาที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน ส่วนค่า RS ที่เป็นค่าลบจะเป็นสาขาที่มีความเสียเปรียบในการแข่งขัน จากการ
วิเคราะห์พบว่า Regional Shift (RS) ของจังหวัดล าพูนทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการมีค่า
เป็นลบ แสดงว่าทุกภาคการผลิตของจังหวัดมีความเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่มีสาขาการผลิตย่อยในภาค
บริการที่ที่มีความสามารถในการแข่งขันคือก่อสร้าง ค้าส่ง ค้าปลีก ที่พักและบริการด้านอาหาร ข้ อมูลข่าสาร
และการสื่อสาร กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการและศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
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1.3 การประเมินสถานการณ์ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลประเด็นปัญหา

และความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงใช้กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารแผนพัฒนาอ าเภอ (รายอ าเภอ) 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  
ของทั้ง 8 อ าเภอ พบว่า ภาพรวมของทุกพ้ืนที่หากวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดของข้อเสนอในแบบสรุปประเด็น  
ซึ่งสอดคล้องกันระหว่างประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็นหลักท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด ารงชีวิตประจ าวัน และอีก 1 ประเด็นร่วมที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย   

1) ประเด็นปัญหาความต้องการในด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท าการเกษตร ได้แก่ ปัญหา
ความต้องการต่อการจ าหน่ายหรือกระจายผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในด้านการขาดตลาดรองรับผลผลิต  
ที่สามารถรับประกันการรับซื้อผลผลิตได้อย่างมั่นคง ชัดเจน เหมาะสม แบะการรับประกันราคาผลผลิต / 
เกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรองหรือก าหนดราคา ด้วยหลายสาเหตุ อาทิ การจัดจ าหน่ายที่ผ่านการก าหนด
ราคาโดยพ่อค้าคนกลาง ผลผลิตทางการเกษตรที่ขาดการวางแผนการผลิต : การควบคุมปริมาณ  
(อย่างเหมาะสม)/ : การควบคุมคุณภาพ (อย่างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือความต้องการตลาด) 
ปัญหาความต้องการด้านอาชีพเสริมหรือการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในช่องทางอ่ืน ระหว่างหรือภายหลัง
ช่วงฤดูการท าการเกษตรและภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว โดยความต้องการการส่งเสริมผลักดันกลุ่มอาชีพ ในด้าน
การส่งเสริมทักษะความรู้ (อาชีพอ่ืน/ต่อยอดทางการตลาด) อาทิ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานวัฒนธรรม
ชุมชน (ทอผ้า จักสาน ท าอาหาร ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น) หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า และปัญหาความต้องการด้านแคลนแรงงาน ในช่วงฤดูการเกษตร เนื่องจากการออกไปรับจ้าง
แรงงานต่างถิ่นการว่างงาน ในช่วงหลังฤดูการท าการเกษตร เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมท าให้ขาดแคลนแรงงาน
ท าการเกษตรในช่วงฤดู อันส่งผลกระทบต่อไปยังปัญหาในเรื่องหนี้สิน (หนี้สินครัวเรือน หนี้สินนอกระบบ)  
ซึ่งประชาชนยังขาดการวางแผนการออม-การลงทุนในภาคเกษตร (ต้นทุนการผลิต การใช้สารเคมีในการผลิต) 
การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

2) ประเด็นปัญหาความต้องการในด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหา
ความต้องการด้านแหล่งน้ า การขาดแคลนน้ าและแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในภาคเกษตรและ
ครัวเรือน อันเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนมีอาชีพหลักเด่นชัด คือ การท าการเกษตร (ไร่ นา สวน) 
ดังนั้นปัจจัยหรือต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จึงเป็นประเด็นปัญหาความต้องการส าคัญที่ต้องเร่งปรับปรุง
พัฒนา เพ่ือให้ภาคเกษตรของประชาชนในแต่ละครัวเรือนสามารถด าเนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผล
ผลิตทางการเกษตรในภาพของจังหวัดที่ดีมีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในระดับต าบล อ าเภอ และเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ ปัญหาความต้องการปริมาณน้ า จ านวนพื้นที่
แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร การขุดลอกคูคลอง สระน้ า สร้างฝายน้ าล้น และพ้ืนที่กักเก็บน้ า และระบบ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร ปัญหาความต้องการต่อระบบประปาหมู่บ้าน คุณภาพความสะอาดของน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค/การบริหารจัดการเพ่ือความเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า ปัญหาพ้ืนผิวถนน (ช ารุดผุพัง 
ถนนลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ เกิดฝุ่นละอองระหว่างการใช้เส้นทางสัญจร) ท่อ/รางระบายน้ า (ช ารุด  
มีจ านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากในพ้ืนที่ถนนบางเส้นทางไม่มีท่อหรือรางระบายน้ า / อุดตัน น้ าท่วมขัง)  
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และสะพาน (ช ารุด ความคับแคบของเส้นทาง) ปัญหาความต้องการไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตพ้ืนที่ไฟฟ้าแสง
สว่างในเส้นทางคมนาคมสัญจรภายในพ้ืนที่ชุมชนหรือระหว่างหมู่บ้ าน และ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   
รวมถึงระบบเสียงตามสาย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แจ้งข่าว นัดหมาย เตือนภัยต่างๆ ในชุมชนและ
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพื่อการจัดกิจกรรม รวมกลุ่ม หรือออกก าลังกายของคนในชุมชน 

3) ประเด็นปัญหาความต้องการในด้านสังคมวัฒนธรรม ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต  อันสืบ
เนื่องจากสภาพปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การพนัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่น 
ปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด และการฆ่าตัวตาย ความต้องการการบริหารจัดการดูแลผู้ด้อยโอกาส แลผู้
พิการและผู้สูงอายุ ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย ดินทรุดตัว ดินถล่มจากการกัดเซาะของ
น้ าฝนและน้ าป่า ซึ่งปัญหาโดยรวมสามารถเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชนภายใต้ปัจจัยเชิงรายละเอียดต่างๆ ได้ ทั้งปัญหาโจรกรรม อาชญากรรม รวมถึงการละทิ้งการศึกษา  

4) ประเด็นปัญหาและความต้องการแก้ไขในด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการใช้ประโยชน์) 
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และที่ดินท ากินอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ/พื้นที่ป่าสงวน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในหลายพื้นที่ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
การเผาป่า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตร ปัญหาการใช้สารเคมีในการท าเกษตร ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง ใน
แหล่งน้ า ในที่ดิน (ดินเสื่อมสภาพ) และฟุ้งกระจายในอากาศ ปัญหาการจัดการขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่
ระดับครัวเรือน/พ้ืนที่ทิ้งขยะ/การก าจัดขยะ ปัญหามลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็นของสิ่งปฏิกูลจากการท า                   
ปศุสัตว์ปัญหาโรคระบาด/โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่จากพฤติกรรมการบริโภค/การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่อยู่
อาศัยและภายในชุมชน รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจจากการเผาและสารเคมีทางการเกษตร 
 และอีกหนึ่งประเด็นปัญหาความต้องการที่เป็นประเด็นร่วมของจังหวัด คือ ปัญหาความต้องการด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะสมัยใหม่ต่างๆ ส าหรับคนในชุมชน ที่เป็นส่วนส าคัญ  ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในยุคปัจจุบัน อาทิ ประเด็นที่พบ ได้แก่ 1) การขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือการ
พัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดในภาคเกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร 2) ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการท าระหว่าง “เกษตรปลอดภัย” และ “เกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง” 3) ทักษะความรู้ในการพัฒนา
ต่อยอดวิถีชุมชนหรือสินค้าเกษตรสู่การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  4) การระบาด               
หรืออุบัติใหม่ของโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ  
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ส่วนที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
 

2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 วิสัยทัศน์ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพยีง” 
เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน 

 

 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. LAMPHUN SMART HERITAGE CITY: มุ่งสืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์  
การท่องเที่ยว 
 2. LAMPHUN CREATIVE LANNA: มุ่ งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงหัตถ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก & SMEs. 
สู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ/NEC. 
          3. LAMPHUN FOOD VALLEY: มุ่งต่อยอดพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นส่งเสริมระบบเกษตร
อัจฉริยะให้เป็นเกษตรสุขภาพ และเกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
 4. LAMPHUN GREEN CLEAN AND CARE CITY: มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบ สุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
 1. เพ่ือสร้างความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบสมดุล  
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม โดยเน้นส่งเสริมการพัฒนาจากฐานศักยภาพของ
จังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ให้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3.เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน 

 

3.2.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2566-2570 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั
เพิ่มขึ้น 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (ร้อยละ) 
(ใช้ข้อมูลGPP จากส านักงานคลังจังหวัดล าพูน  
ปี พ.ศ. 2565) 

1 1 2 2 3 

รายได้ประชากรจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ร้อยละ) 
(ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี พ.ศ. 2565) 

5 4 3 2 1 

คุณภาพชีวิตประชาชนท่ีดีขึ้น
ทุกช่วงวัย 

ดัชนีความก้าวหน้าของประชากร
จังหวัด (เฉลี่ย 8 ด้าน) 
(ใช้ข้อมูลจากดัชนีความก้าวหน้า 8 มิติ  
ของสภาพัฒน์ฯ ปี พ.ศ. 2565) 

2 4 6 8 8 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของเมืองที่ด ี

พื้นที่สีเขียว และ ชุมชนสะอาด
เพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ใช้ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลจากกรมป่าไม้และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2565) 

5 5 8 10 10 

 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนา    ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
     วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเมืองเก่าเมืองแห่งวัฒนธรรมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์
วิถี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองเก่าที่ Smart และ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมาย  

 รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการเพ่ิมขึ้น  

 ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
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      ตัวช้ีวัด 

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ
เพ่ิมข้ึน (ปี 65 :               
ร้อยละ 5.5) 

อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ)   
(ใช้ฐานข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ปี พ.ศ. 2565) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
(เป้าหมาย 20 ชุมชน) 

จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(ใช้ฐานข้อมูลหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 
ของกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2565) 

1 4 4 5 6 

 
แนวทางการพัฒนา  
 1.  เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้ารงสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์ เมืองวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารพ้ืนถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือน ามา
สร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  

2. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยววิถีใหม่บนฐานดิจิทัล อาทิ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนาและบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมของเมือง การจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว 
และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
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3. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้า
และบริการด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการ
ออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและ
การคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพ่ือบอกเล่า
นักท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่  

4. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพ่ือให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของ
สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว  

5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี ให้เป็นที่เข้าใจ                  
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย  ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่
มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
          วัตถุประสงค์ : เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานผลิตของจังหวัด และพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ เมืองใหม่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สร้างงานและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
รวมทั้ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทาง
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                    เป้าหมาย  

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 

 การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด                                                                                                   
  * อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)  

                      * อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัดสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 
(ปี 65 : ร้อยละ 3.9) 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สาขาอุตสาหกรรม  
(เฉลี่ยร้อยละ) 
(ใช้ข้อมูลGPP จากส านักงานคลังจังหวัดล าพูน  
ปี พ.ศ. 2565) 

4 5 7 10 10 

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการ
จ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์
อุตสาหกรรม                      
หัตถอุตสาหกรรม  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ส าคัญ 
(ราย งานมู ลค่ า เพ่ิ มของ
สินค้าน าหน่ายภายในและ
ส่งออก  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
การจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์
อุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรม  
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ที่ ส าคั ญ               
(เฉลี่ยร้อยละ)  
(ใช้ข้อมูลGPP จากส านักงานคลังจังหวัดล าพูน  
ปี พ.ศ. 2565) 

4 5 7 10 10 
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          แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมเชื่อมโยงฐานการผลิตของจังหวัด และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เมือง

ใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน โดยปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมือง พัฒนาย่านเมือง แบ่งโซนเมืองเก่า 
เมืองใหม่ เมืองอุตสหกรรม พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ และ สิ่งอ านวยความ
สะดวก สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม  ให้
ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม และฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของ
จังหวัด และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ  และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปเกษตร โดยให้เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้า 
 3. บูรณาการท างานและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว และการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  พัฒนาและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม บูรณาการการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของชุมชน 
 4. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม และสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับผู้ประกอบการ 
ดึงศักยภาพที่มีอยู่มาเชื่อมโยงและบูรณาการในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาด
และเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้าง
กติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
ทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการ
พัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้       
ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล  และธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
อนาคต สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับในการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ต่อยอด
แนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอด
กระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด พัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า    
 6. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ที่สอดรับกับความต้องการการในการพัฒนาหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบ
การค้าในอนาคต น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อน
การยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ 
และมีการด าเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
           วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
แปรรูป เกษตรมูลค่าสูง และเกษตรสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
       เป้าหมายและตัวชี้วัด    

เป้าหมาย 
 ศักยภาพของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน (ล าไย มะม่วง ปลาดุก) 

      ตัวช้ีวัด 
 จ านวนเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร (ร้อยละ) 
 จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP (เฉลี่ยร้อยละ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ศักยภาพของเกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

จ านวนเครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 
(ใช้ฐานข้อมูลจากส านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2565) 

1 4 4 5 6 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว                   
ภาคเกษตร (ร้อยละ) 
(ใช้ฐานข้อมูล GPP ส านักงานคลังจังหวัด
ล าพูน ปี พ.ศ. 2565) 

2 2 2 3 3 

ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน (ล าไย มะม่วง                     
ปลาดุก) 

จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับ
การรับรอง GAP                         
(เฉลี่ยร้อยละ) 
(ใช้ข้อมูลจากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2565) 

1 3 3 5 5 

แนวทางการพัฒนา  
       1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และสร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าท้องถิ่น ตราสินค้าของ
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน 
เช่น การท่องเที่ยวและบริการ  
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   2. เกษตรสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบ
การผลิตเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 
พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง
ผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิต
และผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้าน
การขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  
   3. เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ สนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูง
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยง/สร้างเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย ตลอดจนขยายช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งระบบควบคู่กัน 

4. Lamphun Food Valley ส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูป
สินค้าเกษตร การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์เพ่ือลดต้นทุนค่าเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาสินค้าท่ีมีศักยภาพเข้า
สู่ระบบการผลิตในกลุ่มเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มา
ใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   5. ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
ใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลส าหรับวางแผนการผลิต พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จาก เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งกลุ่ม 
smart farmer และ Young Smart farmer ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์ม
อัจฉริยะ 
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  6. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร
ทั้งระบบ สนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ กับผลิตภัณ ฑ์  เพ่ื อให้ มีการเจริญ เติบ โตอย่ างต่อ เนื่ องและเข้มแข็ ง  
เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ
ให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชน ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของ
เกษตรกรและประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ การเพ่ิมขีด
ความสามารถและการยกระดับสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน เกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ  
การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร  ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต
และการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ และ
ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ  
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิม
และบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
               วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับสู่ความม่ังคั่ง เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
               เป้าหมายและตัวชี้วัด 
               เป้าหมาย     

 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 การแจ้งความคดีต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

 ลดจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน 
               ตัวช้ีวัด 

 สัดส่วนของประชากรทีอ่ยู่ใต้เส้นความยากจน (มิติรายได้) 

 การแจ้งความคดีต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน)*  

 ร้อยละของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากค่าเฉลี่ย 5 ปี  

 ร้อยละของจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก/ PM 2.5 ลดลงจากค่าเฉลี่ย 5 ปี   
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (มิตริายได้) 
(ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2565 เป็นฐาน) 

5 4 3 2 1 

การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย 
เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ลดลง 

การแจ้งความคดีชีวิตร่างกาย 
เพศ และคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ (ต่อแสนคน)       
(ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2565 เป็นฐาน)                  

ต่ ากว่า
ค่ากลาง 

ต่ ากว่า
ค่ากลาง 

ต่ ากว่า
ค่ากลาง 

ต่ ากว่า
ค่ากลาง 

ต่ ากว่า
ค่ากลาง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
หมอกควันและไฟป่า 

ร้อยละของจ านวนจดุความร้อน 
(Hotspot) ลดลงจากคา่เฉลี่ย  5 ป ี
(ใช้ข้อมูล ป ีพ.ศ. 2562 – 2565 เป็นฐานข้อมูล) 

20 20 20 20 20 

ลดจ านวนวันที่ปรมิาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่า
มาตรฐาน 

ร้อยละจ านวนวันท่ีค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก/ PM 2.5 ลดลงจาก
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ป ี
(ใช้ข้อมูล ป ีพ.ศ. 2562 – 2565 เป็นฐานข้อมูล) 

30 30 30 30 30 
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           แนวทางการพัฒนา  
    1. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างองค์

ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  โดยสร้างโอกาส
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต
ของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมช น 
ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนแหล่งทุนเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไก
การตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม 

2. การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกัน

และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชน

เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข

ภาวะที่ดี พัฒนากลไกการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

เครือข่ายด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  การ

ส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิม

หรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นท่ี 

3. เสริมสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุเชิงรุก สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็น

ผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็น

ผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอด

สู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพ่ือ

ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 

สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่ง

ศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้

เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 
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4. เสริมสร้างเมืองแห่งการศึกษาและเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน 
และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และการพัฒนาการเรียนรู้และเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ของเมือง 
ออกแบบระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย สร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่เป็นการด าเนินชีวิต 

5. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา การสร้างพ้ืนที่ให้
เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้างเป้าหมายร่วมหรือจุด
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น  
 6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ รวมทั้งการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์และอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นการปลูก
จิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้
หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 7. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ 
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ  
 8. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-
กลางน้ า-ปลายน้ า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม การปรับระบบนิเวศท่ีเหมาะสม โดย
การเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน   
 9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีมาตรฐาน
เอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา
ระบบและมาตรการในการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม  และขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 10. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ส่งเสริมความรู้/เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเป็นทางเลือก
ของชุมชน พร้อมส่งเสริมให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร  พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว สนับสนุนการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  พัฒนาระบบ
โครงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ดูแลป่าไม้ การท าเกษตรที่ลดการเผา และ การลาดตระเวนเพ่ือป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย  จัดท า
แผนการจัดการและควบคุมการเผาหลังการเก็บเกี่ยว  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ไฟป่า (จัดชุด
ลาดตระเวน จัดท่าแนวกันไฟ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟ) ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก และความ
ตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนเพ่ือลดการเผาและร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชน  
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบรับแจ้งเหตุและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากหมอกควันแก่ประชาชน 
 11. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ปลูกป่า
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ท าฝาย
ชะลอน้ า บริหารจัดการป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/พัฒนาอาสาสมัคร/ประชาชนในการบริหารจัดการ เฝ้าระวังและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์การรับรู้และกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ จัดการน้ าเพ่ือชุมชนชนบท จัดการน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ 
จัดการน้ าในเขตเมือง จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา จัดให้มีน้ าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายใน
พ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ า
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติในทุกมิติ  
 12. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และ การจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของเมืองทั้งระบบ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จัดการคุณภาพอากาศ  จัดการขยะมูลฝอย การครอบคลุมขยะชุมชน ก าจัดขยะ ปรับปรุงฟ้ืนฟู สถานที่ก าจัด
ขยะให้ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย จัดการสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัดการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มี
การลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภทเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล   
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สรุปเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูนเมื่อสิ้นสุดแผนปี พ.ศ.2570 เพ่ือพลิกโฉมจังหวัดล าพูนให้
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างโอกาสความเสมอภาค เท่าเทียมกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม
แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นที่ยั่งยืน ล าพูนเมือง ๙ หน้าสร้างสรรค์ / LAMPHUN  Creative  City Model  
ภายใตแ้ผนงานการพัฒนาเมืองแบบสมดุลสร้างสรรค์และเมือง ๙ หน้า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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พ.ศ.๒๕๖๗ 



แบบ จ.2

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ
 (จ านวน)

งบประมาณ
 (บาท)

โครงการ
 (จ านวน)

งบประมาณ
 (บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เมืองแห่ง
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

14 198,761,800 2 23,820,000 222,581,800

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เมืองแห่ง
อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4 36,250,000 5 156,911,000 193,161,000

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เมืองแห่งเกษตร
สุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 16 52,248,350 2 510,306,000 562,554,350

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เมืองแห่งความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 17 169,188,128 5 250,500,000 419,688,128

    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 9,000,000 9,000,000

รวมท้ังส้ิน 51 465,448,278 14 941,537,000 0 0 0 0 0 1,406,985,278

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
จังหวัดล าพูน

เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง”
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2567 ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนา

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน



แบบ จ.2 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม
อัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

๑. โครงการของจังหวัด (3) 198,761,800

    1.1 โครงการท่ี 1 โครงการล าพูนเมืองเก่า
อัจฉริยะ /Lamphun Smart Heritage City

(2)/(5) 7 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี

1. แหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถานท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิสร้างมูลค่าสูงการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์
 ค่าเป้าหมาย : การจัดต้ังหอ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมเมืองหริ
ภุญชัย : สถาบันล าพูนศึกษา
 2.อัตราการขยายตัวของจ านวน
กิจกรรม สินค้า และบริการทางการ
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย : เฉล่ียร้อยละ 10 
3. อัตราการขยายตัวของจ านวนผู้เข้า
เย่ียมชม 
ค่าเป้าหมาย: เฉล่ียร้อยละ 10
4. อัตราการขยายตัวด้านรายได้ของ
ชุมชนครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานจากการ
ท่องเท่ียว 
ค่าเป้าหมาย : เฉล่ียร้อยละ 10

ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน

2,900,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

         1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การ
ออกแบบอนุรักษ์ ปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคาร
จัดต้ังหอประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเมืองหริ
ภุญชัย : สถาบันล าพูนศึกษา; สถานท่ีศาลากลาง
หลังเก่า

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การออกแบบจัดท าแผนอนุรักษ์ อาคาร
ท่ีต้ังศาลากลางหลังเก่า เพ่ือจัดต้ัง “หอประวัติศาสตร์หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองหริภุญชัย หอเกียรติภูมิประวัติพระนาง
จามเทวี” 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็น/ประชา
พิจารณ์

900,000

         1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู้หอเกียรติภูมิพระนางจามเทวี 
เช่ือมโยงองค์ความรู้เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน วัฒนธรรม สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีแพล็ตฟอร์มดิจิทัล (ข้อมูล
ล าพูนศึกษา)

 กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้หอเกียรติภูมิพระ
นางจามเทวี เช่ือมโยงองค์ความรู้เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน วัฒนธรรม สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีแพล็ตฟอร์มดิจิทัล (ข้อมูลล าพูนศึกษา)

2,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.2 โครงการท่ี 2 โครงการล าพูนเมืองแห่ง
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่
เศรษฐกิจสรรสร้าง

(2)/(5) 1 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก

 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี

๑) รายได้จากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี
๒) จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3 ต่อปี
๓) ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักเท่ียว
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี
4) จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน
5) การประกาศและยกย่องครูบา
เจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลส าคัญของ
โลกในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
6) ยกระดับเทศกาลประเพณีโคม
แสนดวงท่ีเมืองล าพูนเป็นเทศกาล
โคมนานาชาติ

ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน

11,200,000

          ๑.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
ส่งเสริมเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์นคร
หริภุญชัยสู่การสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

 จ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย สู่การสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว/พัฒนาเส้นทาง
การท่องเท่ียว /จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของนคร
หริภุญชัย

1,200,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

           1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม
ส่งเสริม เสน่ห์เมืองเก่านครล าพูน โดย
กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

 จ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเสน่ห์เมืองเก่านคร
ล าพูน โดยกระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โดยศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางท่ีมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์เมืองเก่า ของนครหริภุญชัย/ พัฒนา
เส้นทางการท่องเท่ียว /ส่งเสริมการท่องเท่ียว เสน่ห์เมืองเก่า
นครล าพูน/การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย

1,500,000

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม
ส่งเสริม อัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของชาติพันธ์ุ

 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญ
ชัย/ งานประเพณีสลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก/ งานมหกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาติพันธ์ุ ประกอบด้วย
พิธีเปิดงาน, ขบวนแห่ ,การแสดงศิลปวัฒนธรรม , การจัด
นิทรรศการเก่ียวกับประเพณี , การประชาสัมพันธ์ , การจัด
แสง สี สี เสียง การจ าหน่าย สาธิตสินค้าทางวัฒนธรรม การ
จัดท าLandmark สลากย้อม

3,000,000

            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรม
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

  จ้างเหมาด าเนินการจัดตลาดวัฒนธรรม ถนนสาย
วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน โดยมีการจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
ผักผลไม้ตามฤดูกาล ของท่ีระลึก อาหารและขนมพ้ืนเมือง 
การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรม นิทรรศการชาติพันธ์ุ และงานศิลปะ พิธีเปิดงาน
และการประชาสัมพันธ์จัดงาน

1,500,000

             1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมยก
ยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคล
ส าคัญของโลก

 จ้างเหมาด าเนินการ กิจกรรมยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญ
แห่งล้านนาเป็นบุคคลส าคัญของโลก

       1,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

            1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรม
เทศกาลโคมล้านนาและโคมนานาชาติท่ีเมืองล าพูน

 จ้างเหมาด าเนินการกิจกรรมเทศกาลโคมล้านนาและโคม
นานาชาติท่ีเมืองล าพูน โดยมีการจัดกิจกรรมจัดขบวนแห่
โคมนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การจัด
นิทรรศการ การสาธิตการท าโคมนานาชาติ การจ าหน่าย 
สาธิตการท าอาหารนานาชาติ การประกวดท าโคมนานาชาติ
 การประกวดภาพถ่าย  การประกวดจัดท าส่ือวีดิทัศน์  การ
ประกวดขบวนแห่ การประกวดปล่อยโคมลอยนานาชาติ 
การประกวดการแต่งกายชุดนานาชาติ การเดินแบบชุด
นานาชาติ การจัดท าLandmark โคมนานาชาติ การ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีเปิดงาน

       3,000,000

    1.3 โครงการท่ี 3 เตรียมความพร้อมการ
พัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกโลก

(2)/(5) 5 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี

 1.ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมปรับปรุงแผนแม่บท
เมืองล าพูนสู่มรดกโลก และร่วม
จัดท าเอกสารเตรียมล าพูนสู่เมือง
มรดกโลก
 ๒ ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองล าพูนรับรู้ 
ตระหนักและเข้าใจการอนุรักษ์
พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมและการพัฒนาล าพูนสู่
เมืองมรดกโลก

ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน

530,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

           ๑.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการ
น าเสนอเมืองล าพูนสู่เมืองมรดกโลก

1. ประชุมทบทวนแผนแม่บทเมืองล าพูนสู่มรดกโลกและ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกโลก 
(ฝ่ายอ านวยการและฝ่ายปฏิบัติการคณะท างานฯ)
2. ประชุมยกร่างเอกสารเตรียมล าพูนสู่เมืองมรดกโลก   
(ฝ่ายปฏิบัติการคณะท างานฯ)
3. ประชาคมพิจารณาร่างเอกสารเตรียมล าพูนสู่เมืองมรดก
โลก (ผู้ทรงวุฒิ คณะท างานฯ และประชาชน)
4. ประชุมขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารเตรียมล าพูนสู่
เมืองมรดกโลก (ฝ่ายอ านวยการและฝ่ายปฏิบัติการ
คณะท างานฯ)

164,100

            ๑.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ล าพูนสู่เมืองมรดกโลก

 กิจกรรมย่อย สร้างเว็บไซต์ เร่ือง ล าพูนเมืองมรดกโลก
(2 ภาษา : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

340,000

        1.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมติดตาม
และบริหารโครงการ

 ติดตามและการบริหารโครงการ 25,900



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนากิจกรรม
การท่องเท่ียวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ : 
Lamphun Sport Tourism Wellness 
Thailand

(2)/(5) 4 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังน้ี

1. เส้นทางการท่องเท่ียวของ
จังหวัดล าพูนท่ีเช่ือมโยงชุมชน กับ
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก
และสินค้าพ้ืนเมือง ท่ีพัก และ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ
จังหวัดล าพูนท่ีน่าสนใจและแปลก
ใหม่ จ าแนกตามประเภทของการ
ท่องเท่ียวเชิงต่างๆ จ านวน 4 
เส้นทาง
2. จ านวนผู้ท่ีเข้าถึงส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว 
ไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา จ านวน 3 คร้ัง

ส านักงาน
การ

ท่องเท่ียว
และกีฬา

จังหวัดล าพูน

4,000,000

        1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่องเท่ียวชุมชน 
(Lamphun Story Telling)

 จ้างเหมาด าเนินการกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เช่ือมโยงท่องเท่ียวชุมชน (Lamphun Story Telling)

2,000,000

        1.4.2 กิจกรรมท่ี 2กิจกรรมพัฒนาศัก
ภาพบุคลกรเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา

 ค่าจ้าเหมาจัดอบรมบุคลากรในชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จ านวน 1 คร้ัง ระยะเวลา 3 
วัน 2 คืน

500,000

        1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมการ
จัดการแข่งขันว่ิงตามภูมิประเทศจังหวัดล าพูน 
(Lamphun Trail running)

 จ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันว่ิงตามภูมิประเทศ
จังหวัดล าพูน (Lamphun Trail running)

1,500,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

   1.5 โครงการท่ี 5 โครงการสืบสานประเพณี
 ชิมอาหารพ้ืนถ่ิน

(2)/(5) 3 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี

 1. จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเข้าไปยังชุมชนท่องเท่ียว 
เพ่ิมข้ึน 10% 
 2. เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน 10%
 3. สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 10%
 4. เกิดการมีส่วนร่วมหรือแชร์ต่อ
ในส่ือสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
5,000 คร้ัง และรับรู้ไม่ต่ ากว่า 
500,000 คน

ส านักงาน
การ

ท่องเท่ียว
และกีฬา

จังหวัดล าพูน

4,000,000

          1.5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมงาน
เทศกาลประเพณีวัฒนธรรม อาหารถ่ิน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 จ้างเหมากิจกรรมงานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรม อาหาร
ถ่ิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

    3,055,000

          1.5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือวิดีทัศน์ ส่ือป้าย
ประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์

 จ้างเหมากิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือวิดีทัศน์ ส่ือ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์

       945,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

   1.6 โครงการท่ี 6 โครงการสร้างแบรนด์   
อัตลักษณ์ล าพูน เมืองเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์

(2)/(5) 2 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี

1.จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.จ านวนเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
3.จ านวนผู้รับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน

ส านักงาน
การ

ท่องเท่ียว
และกีฬา

จังหวัดล าพูน

6,500,000

           1..6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
ส่งเสริมการขายการจัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด

  ด าเนินการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน ณ กรุงเทพมหานคร ภาคใต้และ
ภาคอีสาน

3,000,000

          1.6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมล าพูน
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และ Social Media

 ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของ
จังหวัดล าพูน (ภาพยนตร์,หนังสือ,นิตยสารและส่ือออนไลน์)

3,500,000

    1.7 โครงการท่ี 7 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมือง
ล าพูน ปี 2567

(2)/(5) 6 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังน้ี

1. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีเมืองเก่าล าพูน รับรู้ และ
เข้าใจการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่า เมืองล าพูน
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผน
แม่บทและผังแม่บทการพัฒนา
เมืองเก่าล าพูน

ส านักงาน
ทรัพยากรธรร

มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

2,085,800



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          ๑.7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ทบทวนแผน
แม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าล าพูน

1. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแม่บทและผังแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน
2. ทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าล าพูน
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

677,900

          1.7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

1 จัดต้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าล าพูน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

198,600

          1.7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ปลูกจิตส านึก
ให้แก่เยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

1.ฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
2.จัดประกวดส่ือรณรงค์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ล าพูน

569,300

          1.7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Digital Content

  ด าเนินการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) การอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าล าพูน

500,000

          1.7.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การสร้าง
เครือข่ายผู้น าความคิด ผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

 1.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นผู้น าทาง
ความคิดและผู้น าชุมชนในเขตคูเมืองเก่ียวกับแผนแม่บทใน
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน
 2.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตคูเมือง
ล าพูนเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

22,600



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.7.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 การสร้าง
เครือข่ายประชาชนในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

 1. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตคูเมืองล าพูนเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาเมือง
เก่าล าพูน
 2. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ   
การอนุรักษ์และพัฒนาอาคารร้านค้าและอาคารท่ีอยู่อาศัยให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาเมืองเก่า

87,400

         1.7.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 การบริหาร
โครงการ

 กิจกรรมติดตามประเมินผล 30,000

    1.8 โครงการท่ี 8 โครงการสืบสานศิลปะ
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้เร่ืองเมืองเก่าล าพูน ปี 
2567

(2)/(5) 8 พัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียว
อารยธรรม
ล้านนาและ
มรดกโลก

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ดังน้ี

1.ร้อยละ 80 ของครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีเมืองเก่าล าพูน รับรู้ และ
เข้าใจการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่า เมืองล าพูน
2.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล 
บ ารุงรักษาให้ศาสนถานในเขต
เมืองเก่าคงคุณค่าสืบไป

ส านักงาน
ทรัพยากรธรร

มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

5,000,000

            ๑.8.1 กิจกรรมหลัก สืบสานศิลปะ
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้เร่ืองเมืองเก่าล าพูน ปี 2567

 1. จัดเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ แบบรายละเอียดทาง
สถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมต่างๆ ภายในวัดท่ีอยู่ในเขต
เมืองเก่า งบประมาณ 3,000,000 บาท
 2. จัดท าคู่มือองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าล าพูน 
ส าหรับประชาชนท่ัวไป และส าหรับเยาวชน งบประมาณ 
2,000,000 บาท

5,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.9 โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนเมืองแห่ง
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี และท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

(2)/(5) 12 การพัฒนา
ปัจจัย

แวดล้อม
สนับสนุน

การท่องเท่ียว

ประกอบด้วย 1 ดังน้ี

 - ร้อยละนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุท่ี
ลดลง

แขวงทาง
หลวงล าพูน

19,546,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

           1.9.1 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการ
ติดต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูน

 ท าการติดต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูน จ านวน 3 สายทาง 
ได้แก่ 
      1. ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่-ล าปาง) 
ตอนควบคุม 0800ตอนขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.
500+307 - กม.540+981 (เป็นแห่งๆ) ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา , อุโมงค์ , มะเขือแจ้ , ป่าสัก , ศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
     2.ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนล้ี - เมืองล าพูน) ตอน
ควบคุม 0301 - 0304 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ล้ี - ม่วงโตน -
 ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.122+398 - กม.
261+095 (เป็นแห่งๆ) ต าบลอุโมงค์, เหมืองง่า, เมือง, ต้น
ธง อ าเภอเมืองล าพูน, ต าบลป่าซาง , ม่วงน้อย, มะกอก , 
นครเจดีย์ , น้ าดิบ อ าเภอเมืองป่าซาง ต าบลเหล่ายาว,  บ้าน
โฮ่ง, ป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง ต าบลศรีวิชัย, แม่ตืน, ป่าไผ่, ล้ี, 
ดงด า อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
   3. ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนป่าสัก-บ้านเรือน) 
ตอนควบคุม 0101 - 0102 ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง - 
บ้านเรือน ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+651 (เป็นแห่งๆ)
 ต าบล ป่าสัก , หนองหนาม, เหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน 
ต าบล ม่วงน้อย, แม่แรง , บ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน

19,546,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.10 โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
สาย ทล.106 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วย
หญ้าไซ - ล้ี ระหว่าง กม.135+321 - กม.
137+000

(2)/(5) 11 การพัฒนา
ปัจจัย

แวดล้อม
สนับสนุน

การท่องเท่ียว

1. ร้อยละนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
2. ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุท่ี
ลดลง

แขวงทาง
หลวงล าพูน

50,000,000

              กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 106 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วย
หญ้าไซ - ล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

  ท าการขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร 
แบบมีเกาะกลาง พร้อมระบบระบายน้ าในเขตทางหลวง 
และติดต้ังอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ระหว่าง กม.
135+321 - กม.137+000 อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

50,000,000

   1.11 โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -
 บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 9 การพัฒนา
ปัจจัย

แวดล้อม
สนับสนุน

การท่องเท่ียว

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.2031 
แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.32+440 - กม.37+000 
ระยะทางรวม 4.560 กิโลเมตร

1. จ านวนของครัวเรือนในพ้ืนท่ีมี
รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
2. จ านวนชุมชนมีศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน
3. อุบัติเหตุในสายทางลดลง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน

25,000,000

    1.12 โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
สายแยก ทช. ลพ. 3004 - บ้านน้ าโจ้ อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 13 การพัฒนา
ปัจจัย

แวดล้อม
สนับสนุน

การท่องเท่ียว

  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช. 
ลพ. 3004 - บ้านน้ าโจ้ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+330 ระยะทางรวม 2.330 
กิโลเมตร

 1. จ านวนของครัวเรือนในพ้ืนท่ีมี
รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
2. จ านวนชุมชนมีศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน
3. อุบัติเหตุในสายทางลดลง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน

15,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.13 โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
สาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106
 - บ้านผาต้าย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 10 การพัฒนา
ปัจจัย

แวดล้อม
สนับสนุน

การท่องเท่ียว

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.3008
 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านผาต้าย อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.6+000, กม.23+000 - กม.
8+800, กม.25+800 ระยะทางรวม 5.600 กิโลเมตร

 1. จ านวนของครัวเรือนในพ้ืนท่ี 
มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
2. จ านวนชุมชนมีศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน
3. อุบัติเหตุในสายทางลดลง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน

28,000,000

    1.14 โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว
สาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 
1033 - บ้านผาเงิบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 14 การพัฒนา
ปัจจัย

แวดล้อม
สนับสนุน

การท่องเท่ียว

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 4010 
แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเงิบ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.14+050 - กม.19+100 
ระยะทางรวม 5.050 กิโลเมตร

 1. จ านวนของครัวเรือนในพ้ืนท่ี 
มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
2. จ านวนชุมชนมีศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน
3. อุบัติเหตุในสายทางลดลง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน

25,000,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4) 23,820,000

    ๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย

          ๒.๑.๑ โครงการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน
                   (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คู
เมืองล าพูน

(2)/(5)  ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองล าพูน ท่ี 1- 15 คู โดยการ
 - ติดต้ังน้ าพุคูเมือง จ านวน 9 ชุด
 - ติดต้ังราวกันตกรอบคูเมือง ความยาว 1,000 เมตร
 - ติดต้ังไฟฟ้าตกแต่งบริเวณคูเมือง ต้นไม้บริเวณคูเมืองและ
ก าแพงเมือง

เทศบาล
เมืองล าพูน

8,920,000

   ๒.2 โครงการของกระทรวงคมนาคม



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          2.2.1 โครงการของกรมทางหลวง  
ชนบท

                   (1) โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.3004 แยก ทล.
106 - บ้านท่าหลุก ต าบลหนองล่อง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน

(2)/(5)  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ลพ.3004      
แยก ทล.106 - บ้านท่าหลุก ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 1 แห่ง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน

14,900,000

รวมท้ังส้ิน 222,581,800



แบบ จ.2 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x)/ 

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เมืองแห่ง
อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

๑. โครงการของจังหวัด (3) 36,250,000

    1.๑. โครงการท่ี ๑ โครงการพัฒนาและ
เช่ือมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ และ SME จังหวัดล าพูน

(2)/(4) 3 การพัฒนา
อุตสาหกรรม

และหัตถ
อุสาหกรรม
สร้างสรรค์

ล้านนา

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SME ท่ี
ได้รับการพัฒนาผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. มีการจับคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 คู่
4. มีเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และ SME จังหวัดล าพูน จ านวน 1 เครือข่าย

1,000,000

           1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนา
ขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และ SMEs ในจังหวัดล าพูน

 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินกิจกรรม
 1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกจัดกิจกรรมถ่ายทอด
การเรียนรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับ 
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมท้ังจัดท า
แผนธุรกิจ
 2. จัดงานแสดงศักยภาพ SME ล าพูนและจับคู่ทางธุรกิจ
 3. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และ SMEs จังหวัดล าพูน

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน

1,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x)/ 

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.2 โครงการท่ี 2 โครงการยกระดับ
สินค้าอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่น
จังหวัดล าพูน

(2)/(4) 2 การพัฒนา
อุตสาหกรรม

และหัตถ
อุสาหกรรม
สร้างสรรค์

ล้านนา

๑. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน
๒. มูลค่าการซ้ือขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า  5  ล้านบาท
3. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสาขาอุตสาหกรรม เฉล่ียร้อยละ 1

4,250,000

           ๑.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
เสริมสร้างการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) และส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ในเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

 - การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้และขออนุญาต
ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน (Lamphun 
Brand) และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แก่ผู้ประกอบการ
 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดการรับรู้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของตราสัญลักษณ์ น าไปสู่การเพ่ิม
มูลค่า (Value Added) ผลิตภัณฑ์และขยายมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
 - การขับเคล่ือนการก ากับดูแล และติดตามประเมิน
ศักยภาพผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) / ส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดล าพูน

450,000

           1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม
เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และ
ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดล าพูน

 สร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด
ล าพูน โดยการจัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าใน
ภูมิภาคต่างๆ/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/จังหวัดท่ีมีศักยภาพ และ
เจรจาการค้าท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ จ านวน 2 คร้ังๆ
 ละ 40 คูหา ระยะเวลา 5 วัน

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดล าพูน

3,800,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x)/ 

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

      1.3 โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาผ้า
ล าพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

(2)/(4) 1 การพัฒนา
อุตสาหกรรม

และหัตถ
อุสาหกรรม
สร้างสรรค์

ล้านนา

 1. ร้อยละ 80 ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า
 มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผ้าให้มี
เอกลักษณ์ สวยงาม เกิดมูลค่า และส่งเสริม
ด้านการตลาด และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ 
 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาด จ านวน 40 ราย
 3. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของมูลค่าสินค้า OTOP พ.ศ. 2567 
ร้อยละ 2

6,000,000

             ๑.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของ  
ผ้าล าพูน ศักยภาพของประกอบการ รวมถึง
การถ่ายทอดเร่ืองราวของผ้าล าพูน

  พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือ
ค้นหาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผ้าล าพูน ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการถ่ายทอดเร่ืองราวของผ้าล าพูน 
(story telling)

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดล าพูน

500,000

             1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้า

 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ผ้า โดยการออกแบบสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าให้
มีความทันสมัย น่าสนใจ ดึงดูดใจลูกค้า  รวมท้ังจัดประกวด
ผ้า และการแปรรูปจากผ้าเพ่ือเผยแพร่ผ้าล าพูนสู่สาธารณชน

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดล าพูน

1,500,000

          1.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม
ส่งเสริมช่องทางการตลาด

 จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าล าพูน และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าล าพูน

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดล าพูน

4,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x)/ 

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

       1.4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ.2047 แยก
ทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

(2)/(4) 4 การพัฒนา
อุตสาหกรรม

และหัตถ
อุสาหกรรม
สร้างสรรค์

ล้านนา

  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต        
ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้าน
ห้วยไซเหนือ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.
0+000 - กม.4+900 ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร

 1. อุบัติเหตุในสายทางลดลง
 2. อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่าย
สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส าคัญ

แขวงทางหลวง
ชนบท

25,000,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4) 156,911,000

   ๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย 76,911,000

         ๒.๑.๑ โครงการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ิน

                (1)โครงการปรับปรุงและซ่อม
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

(2)/(4)  ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) จ านวน 5 สายทาง

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

56,568,000

                (2) โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 
10009 แยก ทล.11 - บ้านป่าเป้า ต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
(ถนนถ่ายโอนฯ)

(2)/(4)  กิจกรรมก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ลพ.ถ 10009 แยก ทล.11 - บ้านป่าเป้า 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 2,620 เมตร 
ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

9,851,000

                (3) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา
อเนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย

(2)/(4)   ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ (อาคารโดม)
จ านวน 1 หลัง

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

6,892,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x)/ 

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

                (4) โครงการก่อสร้างคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบเมืองในช่วงแยก
ประตูล้ีถึงแยกประตูท่าขาม

(2)/(4)  ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบเมืองใน
ช่วงแยกประตูล้ีถึงแยกประตูท่าขาม ขนาดกว้าง 4.60 - 
17.00 เมตร ยาว 426.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร บริเวณถนนรอบ
เมืองในช่วงแยกประตูล้ี

เทศบาลเมืองล าพูน 3,600,000

   ๒.2 โครงการของกระทรวงคมนาคม 80,000,000

         ๒.๑.๑ โครงการของกรมทางหลวง

                  (1) โครงการพัฒนาส่ิงอ านวย

ความสะดวกและ โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์

(2)/(4)  ก่อสร้างสะพานบกพร้อมจุดกลับรถใต้สะพานรวมท้ังติดต้ัง
ป้ายและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข
 1๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.519+500 – 
กม.520+400 ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

แขวงทางหลวง

ล าพูน
80,000,000

รวมท้ังส้ิน 193,161,000



แบบ จ.2 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ
 และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

๑. โครงการของจังหวัด (3)       52,248,350

    1.1 โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาปลาดุก
ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง มูลค่าสูงจังหวัด
ล าพูน โดยใช้รูปแบบ BCG Model

(2)/(3) 2 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1.ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงปลาดุกท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้และเข้าใจ
เร่ืองมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีดี (GAP มกษ. 
7436) 
 2.ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงปลาดุกท่ีเข้าร่วม
โครงการน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ฟาร์มและได้รับมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ี
ดี (GAP มกษ. 7436) 
 3.ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงปลาดุกท่ีเข้าร่วม
โครงการน าความรู้ด้านการใช้ 3R 
ไปใช้ในการกิจกรรมการเล้ียงปลา
ดุก

ส านักงานประมง
จังหวัดล าพูน

1,236,830

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          ๑.๑.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
ปลาดุกประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง มูลค่าสูง
จังหวัดล าพูน โดยใช้รูปแบบ BCG Model

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลาดุกใน
จังหวัดล าพูนท่ีได้รับมาตรฐาน GAP งบประมาณ 296,790
 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีตาม มาตรฐาน GAP มกษ
 7436 น าไปสู่การปฏิบัติ งบประมาณ 99,490 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานสู่มูลค่าสูงหลักสูตรการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีตาม มาตรฐาน GAP มกษ
 7436 งบประมาณ 71,470 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 สร้างจุดเรียนรู้สาธิตการผลิตปลาดุก 
จ านวน 2 จุด งบประมาณ 215,640 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ติดตามให้ค าแนะน าฟาร์มผลิตปลาดุก
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP 
มกษ 7436 กรมประมง งบประมาณ 94,590 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกมูลค่าสูง งบประมาณ 97,510 
บาท

1,236,830



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมและ
ยกระดับการเล้ียงปูนาจังหวัดล าพูนสู่เกษตร
มูลค่า สูง

(2)/(3) 10 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1.ร้อยละ 100 เกษตรกรมีองค์
ความรู้เร่ืองการเล้ียงปูนา
2.ร้อยละ 80 เกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการการผลิต
3.ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปูนาในพ้ืนท่ี
เป้าหมายอ าเภอละหน่ึงแห่ง

ส านักงานประมง
จังหวัดล าพูน

200,800

          ๑.2.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและ
ยกระดับการเล้ียงปูนาจังหวัดล าพูนสู่เกษตร
มูลค่าสูง

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรท่ีมี
ความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 (อ าเภอละ 5 ราย)
 งบประมาณ 22,200 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 วัน ตามหลักสูตร 
งบประมาณ 52,800 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดท าจุดสาธิตแปลงเรียนรู้เร่ืองการเล้ียง
ปูนาน าร่องจังหวัดล าพูน งบประมาณ 125,800 บาท

200,800



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

  1.3  โครงการท่ี 3 โครงการยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าประมงปลอดภัย เพ่ือความม่ันคง
ทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคน
ล าพูน

(2)/(3) 15 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 ๑. ร้อยละ 100 ของเกษตรกร มีองค์
ความรู้ด้านการเล้ียงสัตว์น้ าปลอดภัยใน
ร่องสวนและด้านการแปรรูปสัตว์น้ าได้
 ๒. เกษตรกรสามารถด าเนินการจัดต้ัง
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในร่อง
สวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ 3 
กลุ่ม
 ๓.ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการผ่านการเตรียมความพร้อมและ
สามารถผลิตสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได้
 4. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ร้อย
ละ 2

ส านักงานประมง
จังหวัดล าพูน

690,900

          1.3.1 กิจกรรมหลักการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านประมง
ในร่องสวน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1) คัดเลือกพ้ืนท่ี/ประชุมช้ีแจงโครงการฯ
 กิจกรรมย่อยท่ี 2) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
 กิจกรรมย่อยท่ี 3) ปล่อยพันธ์ุปลาในร่องสวน
 กิจกรรมย่อยท่ี 4) สาธิตท าจุลินทรีย์บอล 
“ป้ันบอลให้ปลาดู”
 กิจกรรมย่อยท่ี 5) ติดตาม/สรุปผลการด าเนินโครงการ

690,900



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

     ๑.4 โครงการท่ี 4 โครงการเกษตรอินทรีย์
วิถีล าพูน

(2)/(3) 9 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. เกษตรกรท่ีผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) หรือ
มาตรฐานสากลท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ิมจ านวนปีละ ไม่ต่ ากว่า 500 คน
 2. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ทางการเกษตรและอาหารอินทรีย์และการบริการ
สุขภาพแบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์
 เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี
 3. เกษตรกรจ านวน 125 ครัวเรือน ของเกษตรกร
แต่ละอ าเภอในจังหวัดล าพูน เข้าร่วมอบรมแปลง
เกษตรอินทรีย์ท่ีมีมาตรฐานอย่างน้อยมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมSDGsPGS
 4. เกษตรกร 125 ครัวเรือน ของเกษตรกรแต่ละ
อ าเภอในจังหวัดล าพูน เกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ
เกษตรอินทรีย์ในชุมชน
 5. ร้อยละ 90 ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการลด
รายจ่ายลง มีอาชีพและสร้างรายได้ท่ีม่ันคง
 6. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ สามารถน าไปใช้พัฒนาแปลงเกษตร
ของตนเองได้อย่างย่ังยืน
 7. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดล าพูนมีส่วนร่วมโดย
บูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐโดยใช้พ้ืนท่ีเป็น
ตัวต้ัง
 8. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดล าพูน
 9. ร้อยละ 90 ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการร่วม
สร้างธุรกิจในรูป “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ซ่ึงมีเป้าหมาย
ในการค้าท่ียุติธรรม โดยน าก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 ไปลงทุนต่อและท างานพัฒนาแปลงและปันผลตามหุ้น
 ไม่เกินร้อยละ 30

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดล าพูน

436,800



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

      ๑.4.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 เกษตรอินทรีย์
วิถีล าพูน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจ
แปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS  
จ านวน 5๐๐ คน งบประมาณ 110,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ จ านวน 5๐๐ คน งบประมาณ 29,600 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3) การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์  
500 แปลง งบประมาณ 70,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 การจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
และคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วน
ร่วม SDGsPGS งบประมาณ 46,700 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชผัก 
สมุนไพรอินทรีย์ วิถีล าพูน งบประมาณ 135,500 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมโครงการอบรมการบริหารจัดการ
 การเพาะปลูกพืชท่ีมีคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
งบประมาณ 45,000 บาท

436,800



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.5 โครงการท่ี 5 โครงการส่งเสริมปลูกพืช 
พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ 
(Food Bank) สร้างความม่ังคงด้านอาหาร

(2)/(3) 8 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
ล าพูนสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2
(2) อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เกษตรกร ใน
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
(3) มีพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
ตลาดน าการผลิต เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก 
ร้อยละ 5

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ท่ี 8 จังหวัดล าพูน

3,000,000

        ๑.5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริม
ปลูกพืชพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ    
(Food Bank) สร้างความม่ังคงด้านอาหาร

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร  
พืชเศรษฐกิจ (Food Bank) สร้างรายได้ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 แปลงต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพร พืช
อาหาร พืชเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1 ไร่ จ านวน 10 จุด
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็น
ในการปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ จ านวน 6 
กลุ่ม เกษตรกร 300  ราย

3,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

     1.6 โครงการท่ี 6 โครงการขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิง
อุตสาหกรรมสู่สินค้ามูลค่าสูง

(2)/(3) 11 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. ขยายผลองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิตและอนุบาล
กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสเชิง
อุตสาหกรรมและกล้วยไม้ท้องถ่ิน
สร้างรายได้ พัฒนาสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 2. มีพืชเศรษฐกิจ ตลาดมีความ
ต้องการ ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ด้านการผลิตกล้วยไม้ฟา
แลนนอฟซิส สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10
 3. เพ่ือขยายผลแปลงเรียนรู้
ต้นแบบขยายผลงานวิจัยกล้วยไม้
สู่การปฏิบัติเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงานในชุมชน เกษตรกร 
นักศึกษา ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ท่ี 8 จังหวัดล าพูน

1,500,000

         ๑.6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการวิจัย
และพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมสู่
สินค้ามูลค่าสูง

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ให้บริการถ่ายทอดความรู้ โดยการ
บรรยายวิชาการ สาธิต ฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานการผลิต การ
อนุบาลกล้วยไม้ในระบบโรงเรือนระบบปิดต้นแบบ 2 
โรงเรือน
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การผลิตและเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ฟาแลน
นอปซิสเป็นเคร่ืองประดับของท่ีระลึกอย่างครบวงจร 
กิจกรรมย่อยท่ี 3  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็น
ในการปลูกพืชมูลค่าสูง พืชเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) จ านวน 2 
กลุ่ม เกษตรกร 300 ราย

1,500,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.7 โครงการท่ี 7 โครงการปรับระบบ และ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าล าไยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความต้องการ
ของตลาดเพ่ือความย่ังยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม

(2)/(3) 1 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1) เกษตรกรได้รับส่งเสริมการ
ปรับปรุงระบบการผลิตล าไย จ านวน
 1,000 ราย
 2) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน
 GAP และได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาด จ านวน 1,000 
ราย
 3) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4) กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ล าไย และผลิตภัณฑ์จาก
สินค้าเกษตรอ่ืนๆ จ านวน 10 กลุ่ม/
 50 ราย
5) มูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจ
การค้า ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

6,402,200



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.7.1 กิจกรรมปรับระบบและเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตสินค้าล าไยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความต้องการ
ของตลาด เพ่ือความย่ังยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับระบบการผลิตสินค้าล าไย  
งบประมาณ 2,616,400 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิต
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP งบประมาณ 538,800 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมรณรงค์การผลิตล าไยคุณภาพ 
งบประมาณ 398,800 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยและ
สินค้าเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า งบประมาณ 398,200 
บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน งบประมาณ 
450,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศสินค้า
ล าไยปลอดภัยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน
งบประมาณ 2,000,000 บาท

6,402,200

     1.8 โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

(2)/(3) 6 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร
ร้อยละ 2
 2. ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีมีศักยภาพ จ านวน 5 
ราย ได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 
ผลิตภัณฑ์/ 5 บรรจุภัณฑ์

ส านักงาน
อุตสาหกรรม 
จังหวัดล าพูน

750,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.8.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

  จ้างเหมาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (E-bidding) เพ่ือ
ด าเนินการ 
 1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และด าเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรณี
เป็นอาหารให้ท าการวิเคราะห์ส่วนผสมและการวิจัย เพ่ือ
เตรียมการย่ืนขอเลขสารบบอาหาร (เคร่ืองหมาย อย.) ด้วย
 2) ออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 3) ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่
 4) ติดตามประเมินผลโครงการ

750,000

     ๑.9 โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

(2)/(3) 13 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. ลดระยะเวลาตากลง ร้อยละ 
30
2. ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70
3. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดล าพูน

120,160

           ๑.9.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 กิจกรรมย่อยท่ี 1) สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขนาด 2 x 2 x 1.5 ม. 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรมอบรมการใช้งาน การ
บ ารุงรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

120,160



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

     ๑.10 โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้เป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) จังหวัด
ล าพูน

(2)/(3) 7 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) ได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกร
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
จ านวน 582 ราย
 2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้
ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร Smart Farm  
และ Digital Market ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

           715,100

            ๑.10.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้เป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรมย่อยท่ี 1) อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
งบประมาณ 545,980 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ดีเด่น งบประมาณ 159,120 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ถอดบทเรียนจากอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านต้นแบบ งบประมาณ 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4) สร้างเครือข่าย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
 ระดับจังหวัด

            715,100



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

      1.11 โครงการท่ี 11 โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต

(2)/(3) 5 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้การเพาะเล้ียง
แหนแดงเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
จ านวน 240 ราย
 2. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมี
การน าแหนแดงไปใช้ในการลด
ต้นทุนการผลิต ไม่ม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

           641,600

              1.11.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหน
แดงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 แปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้
แหนแดง งบประมาณ 202,800 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกร   
ในการผลิตแหนแดงเพ่ือใช้ในการเกษตร งบประมาณ 
304,400 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชาสัมพันธ์การใช้แหนแดงเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต งบประมาณ 134,400 บาท

            641,600



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.12 โครงการท่ี 12  โครงการสร้าง
เครือข่ายการผลิต การตลาดผลไม้และสินค้า
เกษตรของสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน

(2)/(3) 12 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. สร้างพันธมิตรเครือข่ายความ
ร่วมมือการผลิตและการตลาด
ล าไย มะม่วง ผลิตผลทาง
การเกษตรและผลไม้อ่ืนของ
จังหวัดล าพูน ท้ังในฤดูและนอกฤดู
 สหกรณ์/สถาบันเกษตรกรจังหวัด
ล าพูน กับ สถาบันเกษตรกร
จังหวัดต่างๆ รวมท้ังผู้ซ้ือ ผู้บริโภค
 ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ท้ัง
ในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 
อย่างน้อย 10 คู่ (ปี2567)
 2. มูลค่าการจ าหน่ายการตลาด 
ล าไย มะม่วง ผลิตผลทาง
การเกษตรและผลไม้อ่ืนมีมูลค่า
รวมไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดล าพูน

        1,925,800



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.12.1 กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายการ
ผลิต การตลาดผลไม้และสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรจังหวัดล าพูน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
การผลิต การตลาดผลไม้และสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรจังหวัดล าพูน งบประมาณ 391,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด
ผลไม้ และสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน 
และเจรจาสร้างเครือข่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน กับ สถาบันเกษตรกร
จังหวัดต่างๆ รวมท้ังผู้ซ้ือ ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ท้ังใน
และนอกพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน งบประมาณ 1,534,800 บาท

1,925,800

     ๑.13 โครงการท่ี 13 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดล าพูน

(2)/(3) 3 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปมูลค่าสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน
ทราบลักษณะและรูปแบบการด าเนิน
โครงการ อพ.สธ.
 2. โรงเรียนและองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูนทราบ
หลักการและแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ.ใน
ลักษณะการบูรณาการและพัฒนาองค์
ความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน
 3. จังหวัดล าพูนได้รับการส่งเสริมการ
รับรู้ในมิติประเพณีวัฒนธรรม 
และพรรณพืช ผ่านการจัดงานโครงการ 
อพ.สธ  พ.ศ.2566
 4. การขยายผลการขับเคล่ือนสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน จ านวน 5 แห่ง
 5. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ร้อย
ละ 3

ส านักงานจังหวัด
ล าพูน

2,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

            ๑.13.๑ กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ของจังหวัดล าพูน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบประมาณ 700,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
เครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่าย
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ในการขับเคล่ือนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 300,000 
บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 การขยายผลการขับเคล่ือนสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืช
 งบประมาณ 1,000,000 บาท

         2,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

      1.14 โครงการท่ี 14 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและมูลค่าเพ่ิม

(2)/(3) 4 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

 1. เกษตรกรผู้เล้ียงไก่พ้ืนเมืองจังหวัด
ล าพูน จ านวน 160 ราย มีองค์ความรู้
ด้านการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ร้อยละ 100 
และเกษตรกรผู้เล้ียงไก่พ้ืนเมืองท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60สามารถ
เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันโรคได้
 2. เกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือจังหวัดล าพูน
 จ านวน 80 ราย มีองค์ความรู้ด้านการ
เล้ียงโคเน้ือคุณภาพ ร้อยละ 100 และ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือท่ีเข้าร่วมโครงการ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการป้องกันโรคได้
 3. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร 
ร้อยละ 2

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าพูน

436,000

              ๑.14.1 กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ
มูลค่าเพ่ิม

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการเล้ียงไก่
พ้ืนเมืองจังหวัดล าพูน งบประมาณ 197,600 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรมการพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ
คุณภาพจังหวัดล าพูน งบประมาณ 238,400 บาท

436,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

        ๑.15 โครงการท่ี 15 โครงการส่งเสริม
การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือความย่ังยืนทางอาชีพ

(2)/(3) 15 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1.จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง
เทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด การ
ขยายพันธ์ุ อาโวคาโด
 2.จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง
เทคโนโลยีการผลิตไผ่ซางหม่น
 3.มีแปลงเรียนรู้เร่ืองอาโวคาโด
ในพ้ืนท่ีจ านวน 2 จุด
 4.มีแปลงเรียนรู้เร่ืองไผ่ในพ้ืนท่ี
จ านวน 2 จุด

ส านักงานเกษตรท่ี
สูงจังหวัดล าพูน

192,160

               ๑.15.๑ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูก
ไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือความย่ังยืนทางอาชีพ

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมแปลงเกษตรกรต้นแบบ

192,160

     ๑.16 โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน้ าท้ัง
ระบบเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน

(2)/(3) 16 พัฒนาการผลิต
ตามระบบ

เกษตรกรรม
ย่ังยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรม
แปรรูปช้ันสูง

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี

โครงการ
ชลประทานล าพูน

32,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

             ๑.16.1 กิจกรรมหลักพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ
เพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างระบบส่งน้ าฝายดอยแช่ ระยะท่ี 
2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ล าไย ต าบลทากาศ อ าเภอแม่
ทา จังหวัดล าพูน พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 
12,000,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปรับปรุงระบบผันน้ าอ่างเก็บน้ าแม่เมย   
อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง (สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) 
ความยาว 2.069 กิโลเมตร ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน งบประมาณ 15,000,000 บาท
 กิจกรรมมย่อยท่ี 3 ปรังปรุงระบบส่งน้ าฝายทุ่งกลาง 
ความยาว 1.00 กิโลเมตร ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน งบประมาณ 5,000,000 บาท

       32,000,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4) 510,306,000

   ๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย

        ๒.๑.๑ โครงการของการประปา
ส่วนภูมิภาค



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

                (1) โครงการวางท่อเพ่ือรองรับ    
ศูนย์ราชการล าพูน (แห่งใหม่) พร้อมจ่ายน้ า
ให้พ้ืนท่ีใกล้เคียง

(2)/(3)  กิจกรรมวางท่อเพ่ือรองรับศูนย์ราชการล าพูน (แห่งใหม่) 
พร้อมจ่ายน้ าให้พ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยการ
      - ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด 5,000 ลบ.ม.
      - ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. 
      - ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง 
หอถังสูง 250 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ าและติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ า
       - วางท่อเช่ือมระบบและสถานีสูบน้ าเพ่ือส่งน้ าเข้า
พ้ืนท่ีศูนย์ราชการล าพูน (แห่งใหม่) พร้อมจ่ายน้ าให้พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาล าพูน

237,666,000

   ๒.2 โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         ๒.๑.๑ โครงการของกรมชลประทาน

                 (1) โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ า ท้ังระบบเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน

(2)/(3)   กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ท้ังระบบเพ่ือ
เกษตรกรรมย่ังยืน โดยการ 
 1. ระบบผันน้ า จ านวน 2 แห่ง
 2. ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ จ านวน 9 แห่ง
 3. ทรบ.ปากคลอง จ านวน 2 แห่ง
 4. อาคารควบคุมการระบายน้ า จ านวน 1 แห่ง
 5. อาคารอัดน้ า จ านวน 2 แห่ง
 6. สระเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง

โครงการ
ชลประทานล าพูน

272,640,000

รวมท้ังส้ิน 562,554,350



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน 
(12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)



แบบ จ.2 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง
 ม่ังค่ัง ย่ังยืน

๑. โครงการของจังหวัด (3) 169,188,128

    1.1 โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสู่
ความย่ังยืนจังหวัดล าพูน

(4) / (11) 6 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1.ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นความยากจน ร้อยละ 4
2.ร้อยละของครัวเรือนเปราะบาง
ด้านท่ีอยู่อาศัย ได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 10
 3.รายได้เฉล่ียประชากรต่อคน
ต่อปีเพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
แรงงานจังหวัด

ล าพูน

1,396,500

           1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสู่ความ
ย่ังยืนจังหวัดล าพูน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็ง   
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 
1,052,400 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมการเสริมพลังทางสังคมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนา งบประมาณ 
344,100 บาท (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน)

1,396,500

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

     1.2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ
เยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น (Work 
Experience)

(3)/(12) 11 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1) ร้อยละของครอบครัวผู้เรียน
และประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความ
ยากจน ร้อยละ 4
2) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของสถานศึกษา มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
3) รายได้เฉล่ียประชากรต่อตน
ต่อปีเพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดล าพูน

1,000,000

          1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนา
อาชีพเยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น 
(Work Experience)

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
“การแปรรูปผลิตภัณฑ์” งบประมาณ 250,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
“การทอผ้า” งบประมาณ 250,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
“ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ” งบประมาณ 250,000 
บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
“การเล้ียงสัตว์” งบประมาณ 250,000 บาท

1,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.3 โครงการท่ี 3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2567

(3)/(11) 2 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นความยากจน ร้อยละ 4
2. จ านวนชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในแต่ละประเภท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10
3. ทุกอ าเภอด าเนินการอ าเภอ 
TO BE NUMBER ONE
4. จ านวนศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอ าเภอละ
 1 แห่ง
5. จ านวนจังหวัด อ าเภอและ
ชมรมฯ ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน TO BE NUMBER ONE

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

1,764,250

          1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2567

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม 
 TO BE NUMBER ONE ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน งบประมาณ
 1,562,600 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบ
จังหวัดล าพูน งบประมาณ 301,650 บาท (ส านักงาน
แรงงานจังหวัดล าพูน)

1,764,250



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
แบบบูรณาการจังหวัดล าพูน ปี 2567

(3)/(13) 3 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1.ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นความยากจน ร้อยละ 4
 2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของ
จังหวัดล าพูนลดลงจากปีท่ีผ่านมา
 ร้อยละ 4

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

1,039,618

          1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม
พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัดล าพูน ปี 
2567

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ระดับจังหวัด งบประมาณ 
117,138 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมสนับสนุนด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในระดับอ าเภอ งบประมาณ
 992,480 บาท

1,039,618



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.5 โครงการท่ี 5 โครงการส่งเสริม
สัมมาชีพครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

(4)/(10) 4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นความยากจน ร้อยละ 4
 2. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และ
ทักษะด้านอาชีพ ร้อยละ 80
 3. จ านวนครัวเรือนยากจนท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
สนับสนุนอาชีพ จ านวน 80 คน
 4. จ านวนองค์ความรู้จากการ
ถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการ
ส่งเสริมอาชีพ จ านวนอย่างน้อย  
80 องค์ความรู้

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ล าพูน

1,427,400



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.5.1 กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพ
ครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
น้อมน าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
และวิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพ งบประมาณ 
90,400 บาท
 กิจกรรรมย่อยท่ี 2 สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจน 
งบประมาณ 471,200 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนคนล าพูน 
งบประมาณ 254,000 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการส่งเสริม
สัมมาชีพครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ 50,400 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 จัดแสดงผลส าเร็จและประชาสัมพันธ์ 
"ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนคนล าพูนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" งบประมาณ 561,400 บาท

1,427,400

    1.6 โครงการท่ี 6 โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหารจังหวัดล าพูน

(1)/(3) 5 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. มีหมู่บ้านต้นแบบท่ีว่างสร้าง
อาหาร จังหวัดล าพูน จ านวน 50
 ต าบล
 2.ร้อยละ 100 ของประชาชน
ในหมู่บ้าน ใช้พ้ืนท่ีว่างสร้างอาหาร
 3. มีคลังอาหารของชุมชนอย่าง
น้อย 1 แห่ง

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ล าพูน

4,054,100



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.6.1 กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบท่ีว่าง
สร้างอาหารจังหวัดล าพูน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน าหมู่บ้าน
ต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหาร งบประมาณ 224,100 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนต้นแบบ
ท่ีว่างสร้างอาหาร งบประมาณ 3,030,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 มหกรรมแสดงผลส าเร็จหมู่บ้านต้นแบบ
ท่ีว่างสร้างอาหาร งบประมาณ 600,000 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีว่างสร้างอาหาร
  งบประมาณ 200,000 บาท

4,054,100

    1.7 โครงการท่ี 7 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน
และชุมชน

(1)/(1) 15 เสริมสร้าง
ความม่ันคง

ภายใน

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นยากจน (มิติรายได้) ร้อยละ 4
2 จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้ารับการ
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัมนา
 ปี 2567 จ านวน 4 หมู่บ้าน
3. จ านวนหมู่บ้านท่ีสามารถน า
กลไกดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างดีประสิทธิภาพ ปี 2567 
จ านวน 4 หมู่บ้าน

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดล าพูน

1,905,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

          1.7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านและ
ชุมชน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านและ
ชุมชน งบประมาณ 299,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา 
ระดับอ าเภอ งบประมาณ 928,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา 
ระดับจังหวัด งบประมาณ 548,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 การแสดงนิทรรศการหมู่บ้านดีเด่น และ
มอบรางวัลหมู่บ้านดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดใน
วันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคมของทุกปี งบประมาณ 
130,000 บาท

1,905,000

    1.8 โครงการท่ี 8 โครงการฝึกอบรม
จัดต้ัง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
 (ชรบ.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

(1)/(1) 7 เสริมสร้าง
ความม่ันคง

ภายใน

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นยากจน (มิติรายได้) ร้อยละ 4
2 จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้ารับการ
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัมนา
 ปี 2567 จ านวน 4 หมู่บ้าน
3. จ านวนหมู่บ้านท่ีสามารถน า
กลไกดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างดีประสิทธิภาพ ปี 2567 
จ านวน 4 หมู่บ้าน

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดล าพูน

1,815,000

          1.8.1 กิจกรรมฝึกอบรมจัดต้ัง/
ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการ
รักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน

  กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจ าปี พ.ศ.
256๗ จ านวน 8 อ าเภอๆ ละ 1 รุ่นๆ ละ 100 คน

1,815,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.9 โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง ประจ าปี พ.ศ.2567

(1)/(1) 17 เสริมสร้าง
ความม่ันคง

ภายใน

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นยากจน (มิติรายได้) ร้อยละ 4
 2 คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน 
อพป. เข้ารับการฝึกอบรม 
(จ านวนคน)
 3. คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน 
อพป. จ านวน 114 หมู่บ้าน 
2,800 คน มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท อ านาจหน้าท่ี และ
ภารกิจของหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (ระดับ)
 4. คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน 
อพป.จ านวน 114 หมู่บ้าน 
2,800 คน มีความพึงพอใจใน
การฝึกอบรม

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดล าพูน

1,195,400

          1.9.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง

  กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. 
จัดต้ัง/หมู่บ้าน อพป.ทบทวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง (อพป.) จ านวน 112 หมู่บ้าน 2,800 คน 
แบ่งเป็น 28 รุ่น ๆ ละ 100 คน

1,195,400



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

    1.10 โครงการท่ี 10 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านความม่ันคง 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2567

(1)/(1) 16 เสริมสร้าง
ความม่ันคง

ภายใน ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นยากจน (มิติรายได้) ร้อยละ 4
 2. บุคลากรด้านความม่ันคง 
ได้รับการฝึกอบรมฯ จ านวน 2 รุ่น

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดล าพูน

400,000

             1.10.1 กิจกรรมหลัก เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านความม่ันคงเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างวินัย สมรรถภาพ 
และสมรรถนะบุคลากรด้านความม่ันคงให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
 สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

400,000

      1.11 โครงการท่ี 11 โครงการ
เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและวิถีชีวิตใหม่ให้ตระหนักรู้ภัย
คุกคามรูปแบบใหม่

(1)/(1) 8 เสริมสร้าง
ความม่ันคง

ภายใน

 1. สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นยากจน (มิติรายได้) ร้อยละ 4
 2. หมู่บ้าน / ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ จ านวน
 10 แห่ง

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดล าพูน 

และ กอ รมน.จ.
ลพ.

938,000

              ๑.11.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมเบ้า
พิมพ์รักสถาบันหลักของชาติและวิถีชีวิตใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
ประชาชน หล่อหลอมเป็นเบ้าพิมพ์ รักสถาบันหลักของชาติ
สู่สังคมคุณภาพ ม่ันคงปลอดภัย และก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ 
งบประมาณ 469,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
นักเรียนและเยาวชน หล่อหลอมเป็นเบ้าพิมพ์ รักสถาบัน
หลักของชาติและก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ งบประมาณ 469,000
 บาท

938,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

     1.12 โครงการท่ี 12 โครงการล าพูน
ถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

(5)/(17) 9 เสริมสร้าง
ความม่ันคง

ภายใน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม

 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ า
กว่า 16.96 คน ต่อประชากร
แสนคน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2570

38,854,260

              ๑.12.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนนทางหลวง 
โดยการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว 
ความสูง 9.00 ม. จ านวน 6 สายทาง

 กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว ความสูง 9.00 ม. จ านวน
 6 สายทาง ได้แก่
 1.ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์
 ระหว่าง กม.500+307 - กม.507+000 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน งบประมาณ 3,021,000 บาท
 2.ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0202 ตอน ล้ี - ม่วงโตน 
ระหว่าง กม.145+891 - กม.212+424 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอล้ี 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน งบประมาณ 5,000,000 บาท
 3.ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่ทา - ท่า
จักร ระหว่าง กม.10+000 - กม.33+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทาสบ
เส้า ต าบลทาทุ่งหลวง ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา, ต าบลเหมืองจ้ี 
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน งบประมาณ 
5,000,000 บาท
 4.ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนควบคุม 0101,0102  ตอน ป่าสัก
 - สะปุ๋ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.4+900 - กม.23+651 (เป็นช่วงๆ)
 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน งบประมาณ 5,000,000 บาท
5. ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว-ดอน
มูล ระหว่าง กม.0+000-กม.73+300 (เป็นช่วงๆ) , กม.
111+000-กม.118+550 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 5,000,000 
บาท 
6. ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันป่าฝ้าย-
ห้วยไซ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+300 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ
 5,000,000 บาท

แขวงทางหลวง
ล าพูน

28,021,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

            1.12.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม
ขับเคล่ือนศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 กิจกรรมย่อย ขับเคล่ือนศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา)

ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

ล าพูน

403,200

             1.12.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้
ถนน

 กิจกรรมย่อย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้รถ
ใช้ถนน (อบรม ฝึกปฏิบัติ ขับข่ีปลอดภัย)

ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

ล าพูน

321,600

             1.12.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรม
สร้างวินัยจราจรด้วยมาตรการทางสังคม การ
บังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการต้ังด่าน
บูรณาการ

กิจกรรมย่อย สร้างวินัยจราจรด้วยมาตรการทางสังคมการ
บังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการต้ังด่านบูรณาการ 
(สัมมนา ค่าตอบแทนจัดต้ังด่าน)

ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

ล าพูน

3,648,960

             1.12.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพการตอบสนองหลังเกิด
อุบัติเหตุ

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทีมกู้ภัย งบประมาณ
๒๒,๑๐๐ บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง 
ส าหรับทีมขนาดเล็ก งบประมาณ ๓,๑๕๑,๒๐๐ บาท

ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

ล าพูน

3,173,300

              1.12.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรม
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้วยโครงข่ายล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

 กิจกรรมติดต้ังกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ Software 
บริหารจัดการภาพ switch แบบใช้ภายในอาคาร 
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง

ต ารวจภูธร
จังหวัดล าพูน

3,286,200



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

      1.13 โครงการท่ี 13 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
ล าพูน ปี 2567

(5)/(18) 1 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ จากค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 5 ปี 
 2. จ านวนวันท่ีค่า PM 2.5 เกิน
เกณฑ์ค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ
จากค่าเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดล าพูน

36,780,600

               ๑.13.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอก
ควันผ่านกลไกการส่ือสาร

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่ือสารนโยบาย
ให้แก่กลุ่มบุคคลเส่ียงในการเข้าป่า ล่าสัตว์ หาของป่า “จวน
อู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการลดปริมาณ
เช้ือเพลิง สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียง 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิ
ปัญญาความเช่ือในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ
 (บวชป่า และพิธีสาปแช่งคนเผาป่า)
 กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณ
เช้ือเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดล าพูน

618,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

                1.13.2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
เฝ้าระวังลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอกควัน
และไฟป่าในพ้ืนท่ีเส่ียง

 กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดอยู่ร่วมกับธรรมชาติสู่ชุมชน เพ่ือลด
ผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ีเส่ียง
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในระดับพ้ืนท่ี
ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (จ้างราษฎรลาดตระเวนร่วม จ านวน 40
 หมู่บ้านๆละ 10 คนๆ)
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในระดับพ้ืนท่ี
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (จ้างราษฎรลาดตระเวนร่วม 
จ านวน 60 หมู่บ้านๆละ 10 คนๆ) 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพ้ืนท่ี 
(จัดท าแนวกันไฟ 120 หมู่บ้าน) 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพ้ืนท่ี 
(โดรนลาดตระเวนดับไฟ 5 เคร่ือง) 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนการ
ป้องกันไฟป่า อนุรักษ์ระบบนิเวศฟ้ืนฟูแหล่งนกยูงไทยหายาก

35,801,200



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

           1.13.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ และ
เสริมสร้างความตระหนักในการลดหมอกควันใน
ระดับพ้ืนท่ี

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง
ความตระหนักของประชาชนในการลดหมอกควัน ใน
กิจกรรมส าคัญของจังหวัด
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการรักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ีส าคัญ (บ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิ
ดอยขะม้อ ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน และพ้ืนท่ีก้อ
แซนบ็อกซ์ ต าบลก้อ อ าเภอล้ี)
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 เสวนาการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและ
หมอกควันของชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า

341,400

           1.13.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ติดตาม
และบริหารโครงการ

 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 20,000

     1.14 โครงการท่ี 14 โครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลและย่ังยืน
ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

(5)/(18) 14 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1. จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ จากค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 5 ปี 
 2. จ านวนวันท่ีค่า PM 2.5 เกิน
เกณฑ์ค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ
จากค่าเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดล าพูน

1,489,800



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

               ๑.14.1 กิจกรรมอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลและย่ังยืนใน
ระดับพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 กิจกรรมต่อยอดการฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า
อย่างสมดุลและย่ังยืนในระดับพ้ืนท่ี งบประมาณ 
1,073,200 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การเสริมสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพ่ือความย่ังยืน 
งบประมาณ 391,600 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 กิจกรรมบริหารโครงการ งบประมาณ 
25,000 บาท

1,489,800

       1.15 โครงการท่ี 15 โครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

(5)/(18) 12 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ จากค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 5 ปี
2. จ านวนวันท่ีค่า PM 2.5 เกิน
เกณฑ์ค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ
จากค่าเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดล าพูน

1,253,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

               ๑.15.1 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ล าพูนเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
ชุมชนปลอดขยะสู่ล าพูนเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน (จ านวน 2 
คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คน)
กิจกรรมย่อยท่ี 2  ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์กระตุ้น
จิตส านึกสาธารณะในกิจกรรมส าคัญ เช่น งานสรงน้ าพระ
ธาตุหริภุญชัย งานพระนางจามเทวี เป็นต้น (จ านวน 1 
คร้ังๆละ 150 คน)
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีส่วนร่วม 
(จ านวน 8 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คน)
กิจกรรมย่อยท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย (จ านวน 8 
คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คน) 
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ติดตามประเมินผล

1,253,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

      1.16 โครงการท่ี 16 โครงการส่งเสริม
การหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร

(5)/(18) 10 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

 1.เกษตรกรเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้การปรับเปล่ียน
การปลูกพืชเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เผาอย่างย่ังยืน จ านวน 500 ราย
 ๒.เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นพืชทางเลือก
อ่ืนๆ หรือไม้ผล ไม้ยืนต้น
เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 ๓.เกษตรกรเป้าหมายน าความรู้
ไปปฏิบัติให้ได้พ้ืนท่ีสีเขียวหรือมี
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พันธ์ุดี ไม่น้อยกว่า
 100 ไร่

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

625,200

              ๑.16.1 กิจกรรม ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนการปลูกพืชเพ่ือแก้ไขปัญหา
การเผาอย่างย่ังยืน

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรตามบริบทพ้ืนท่ี งบประมาณ 129,600 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่
เชิงเด่ียวเป็นไม้ยืนต้นเพ่ือลดการเผาอย่างย่ังยืนงบประมาณ
 270,600 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 แปลงเรียนรู้การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืช
ไร่เชิงเด่ียวเป็นไม้ยืนต้น งบประมาณ 205,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4 สร้างการรับรู้ ช้ีแจง และประชาสัมพันธ์
โครงการฯ งบประมาณ 20,000 บาท

625,200



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

         1.17 โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนา
และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีปลอดภัย
 น่าอยู่

(5)/(18) 13 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู

ประกอบด้วย 1 กิจกรรม

1. สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงได้เพ่ิมข้ึน
2. สามารถป้องกันความเสียหาย
ท่ีมีต่อทรัพย์สินของราษฎรและ
ส่ิงก่อสร้างสาธารณะประโยชน์
อ่ืนๆ ได้เพ่ิมข้ึน
3. มีระบบป้องกันความเสียหาย
จากการกัดเซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน

ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดล าพูน

73,250,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

                  1.17.1 กิจกรรมพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีปลอดภัยน่าอยู่ 
โดยการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพร้อม
โครงสร้างประกอบ (จ านวน 6 แห่ง)

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี บ้าน
ปวงค า หมู่ท่ี 9 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน ความยาว 350 
เมตร งบประมาณ 14,000,000 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี บ้านโฮ่ง
 หมู่ท่ี 2 - บ้านห้วยปางค่า หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดล าพูน ความยาว 400 เมตร งบประมาณ 
16,000,000 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี บ้านศรี
ลาภรณ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
ความยาว 350 เมตร งบประมาณ 14,000,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมน้ าแม่ขนาด 
บ้านแม่ขนาด หมู่ท่ี 8 - บ้านดอยค า หมู่ท่ี 13 ต าบลทากาศ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ความยาว 250 เมตร งบประมาณ 
7,500,000 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้าน
ท่าหลุก หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล าพูน ความยาว 115 เมตร งบประมาณ 5,750,000 บาท
 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี 
บ้านหนองล่อง หมู่ท่ี 1 - บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ความยาว 400 เมตร 
งบประมาณ 16,000,000 บาท

73,250,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4) 250,500,000

   ๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย

         ๒.๑.๑ โครงการของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน
 (12)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

                  (1) โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านท่ากอม่วง หมู่ท่ี 3
 ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดล าพูน

(5)/(18)  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านท่ากอม่วง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
ความยาว 480 เมตร

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

18,000,000

                  (2) โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ากวง บ้านใหม่วังไฮ หมู่ท่ี 8 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน

(5)/(18)  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ากวง บ้านใหม่วังไฮ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ความยาว 750 เมตร

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

45,000,000

                 (3) โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิงบ้านปากล้อง หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน

(5)/(18)  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านปากล้อง 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
ความยาว 1,300 เมตร

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

78,000,000

                 (4) โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านท่าไม้ หมู่ท่ี 13 
ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

(5)/(18)  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าปิง บ้านท่าไม้ หมู่ท่ี 13 

ต าบลน  าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ความยาว 850 

เมตร

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

51,000,000

                (5) ครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านหนองสูน หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

(5)/(18)  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าปิง บ้านหนองสูน 

หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาสะวาย จังหวัดล าพูน ความยาว

975 เมตร

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

58,500,000

รวมท้ังส้ิน 419,688,128



แบบ จ.2 

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ (x) /

แผนแม่บทฯ
 (y) (7)

ล าดับ
ความส าคัญ

(8)
แผนงาน

(9)
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วย
ด าเนินงาน

 (12)

งบประมาณ 
(บาท) 
(13)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 9,000,000

รวมท้ังส้ิน 9,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ของจังหวัด
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