


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
Executive Summary 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัด                     

ให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจังหวัดล าพูนจึงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง แนวทางการด าเนินการในการพัฒนาจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  (Area Based Approach) ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ผ่านรูปแบบคณะท างานจัดท าแผนจังหวัดล าพูนและบูรณาการการท าแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนและ  
ทุกระดับ  

ในการจัดท าแผนฉบับทบทวน พ.ศ.2567 ยังคงให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
เน้นการบูรณาการการท าแผนในรูปแบบ One plan โดยการสังเคราะห์แผนของทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมทิศทางและแนวโน้มอนาคต วิเคราะห์และเชื่อมโยงความสอดคล้องของทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชุมชนจะถึงระดับชาติ ด าเนินการจัดท าแผนฉบั บทบทวนตามกรอบการด าเนินงานและ
แนวนโยบายของจังหวัด เริ่มตั้งแต่ทบทวนวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม บริบทของจังหวัดล าพูน  วิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ในจังหวัดล าพูนครอบคลุม 8 อ าเภอ  ทุกมิติของการพัฒนา และวิเคราะห์
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ผ่านมา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ย้อนหลัง 5-10 ปี 
วิเคราะห์แผนการพัฒนาของจังหวัดล าพูนของทุกภาคส่วนและทุกระดับ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค จังหวัดล าพูน   วิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาร่วมกันรวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นวิพากษ์แผน
เพ่ือความสมบูรณ์ของแผน และเป็นแผนที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  

จากกระบวนการดังกล่าวน าไปสู่การก าหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 5 ปี (2566 -2570)  
โดยก าหนด วิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมือง
แบบองค์รวม สร้างสรรค์และสมดุลในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน โดยมีพันธกิจร่วมกันใน 4 ประเด็นคือ 

 1. LAMPHUN SMART CITY : มุ่งสืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์  
การท่องเที่ยว 



 2. LAMPHUN CREATIVE LANNA : มุ่งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยง               
หัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรมส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การ
เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 

          3. LAMPHUN FOOD VALLEY : มุ่งต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นส่งเสริม
ระบบเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

 4. LAMPHUN GREEN CLEAN AND CARE CITY : มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และ ความมั่นคงปลอดภัย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกภาคส่วนที่จะไปสู่เป้าหมาย และบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2566-2570 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดออกเป็น 4 ประเด็น
คือ 

ประเด็นที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นที่ 2 : เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นที่ 3 : เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ประเด็นที่ 4 : เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดล ำพูน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง” 
เมืองเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมสร้างสรรค์ ชมุชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน 
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สาระส าคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 – 2570) 

3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพและบริบททั่วไป 
 จังหวัดล ำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบรำณ มีอำยุกว่ำ 1,300 ปี ตำมพงศำวดำรโยนก 
เล่ำสืบต่อกันถึงกำรสร้ำงเมืองหริภุญไชย โดยฤำษีวำสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือชนเชื้อชำติมอญ            
มำสร้ำงเมืองนี้ขึ้น ในพ้ืนที่ระหว่ำงแม่น้ ำสองสำย คือ แม่น้ ำกวง และแม่น้ ำปิง เมื่อมำสร้ำงเสร็จได้ส่งทูต  
ไปเชิญรำชธิดำกษัตริย์เมืองละโว้พระนำม “จำมเทวี” มำเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบรำชวงศ์กษัตริย์
ต่อมำหลำยพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยำยีบำจึงได้เสียกำรปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช               
ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทำงเหนือเข้ำเป็นอำณำจักรล้ำนนำ เมืองล ำพูน ถึงแม้ว่ำจะตกอยู่ภำยใต้กำรปกครอง 
ของอำณำจักรล้ำนนำ แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ำยทอดมรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่ เข้ำมำปกครอง  
ดังปรำกฏหลักฐำนทั่วไปในเวียงกุมกำม เชียงใหม่และเชียงรำย เมืองล ำพูนจึงยังคงควำมส ำคัญในทำงศิลปะ  
และวัฒนธรรมของอำณำจักรล้ำนนำ จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เมืองล ำพูนจึงได้เข้ำมำอยู่ 
ในรำชอำณำจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมำจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมำภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลง  
กำรปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้ำผู้ครองนครองค์สุดท้ำยคือ พลตรีเจ้ำจักรค ำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิรำลัย เมืองล ำพูน 
จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2565) 
 

 
 

“เมืองโบรำณหริภุญไชย” อำณำจักรอันรุ่งเรืองและเก่ำแก่ที่สุดในภำคเหนือ แบ่งเป็น 4 ยุค คือ ยุคประวัติศำสตร์แรกเริ่ม               
ยุคหริภุญไชย ยุคล้ำนนำ ยุคต้นรัตนโกสินทร์ 
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 “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” 
 นครในต ำนำนถึงบ้ำนวังไฮก่อนที่จะเป็นเมืองล ำพูนหรืออำณำจักรหริภุญไชย ในอดีตดินแดนแถบลุ่มแม่น้ ำปิง 
น้ ำปิงน้ ำกวงผืนนี้ เคยมีชื่อว่ำ “สมันตรประเทศ”มำก่อน เหตุกำรณ์เกิดขึ้นในช่วงหลังพุทธกำลเล็กน้อยหรือรำว 
2,000 ปีที่ผ่ำนมำ ว่ำด้วยเรื่องรำวของนักพรตฤำษีท่ีเดินทำงไกลมำจำกชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ ได้เข้ำมำเผยแผ่
ศำสนำพรำหมณ์ ต่อมำได้ผสมเผ่ำพันธุ์กับคนพ้ืนเมือง ก่อก ำเนิดชุมชนกลุ่มแรกกลำยเป็นบรรพบุรุษของชำว
“ลัวะ”เม็ง” (มอญ) ณ ริมฝั่งแม่ระมิงค์ (แม่น้ ำปิง) หลักฐำนที่รองรับยืนยันถึงกำรมีอยู่จริงของมนุษย์ยุคก่อน
อำณำจักรหริภุญไชย ได้แก่ โครงกระดูกท่ีขุดพบ ณ บ้ำนวังไฮ ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน เมื่อปี 
พ.ศ. 2530 ซึ่งนักโบรำณคดีได้ท ำกำรศึกษำพบว่ำมีอำยุระหว่ำง 2,800 - 3,000 ปีมำแล้ว จัดเป็นมนุษย์ในยุคก่อน
ประวัติศำสตร์ตอนปลำยที่รู้จักประเพณีฝังศพด้วยกำรอุทิศสิ่งของให้ผู้ตำยไว้ใช้ในปรโลก รู้จักท ำเกษตรกรรม และตั้ง
หลักแหล่ง ไม่เร่ร่อน มีกำรติดต่อกับภำยนอกทั้งซีกโลกตะวันตกคือกลุ่มของพ่อค้ำอินโด-โรมัน เห็นได้จำกกำร
พบลูกปัด สร้อย ก ำไลในหลุมศพท ำด้วยหินควอทซ์ และซีกโลกตะวันออก คืนกลุ่มของอำรยธรรมดองซอน 
กวำงสี แถบเวียดนำมเหนือและจีนใต้ ซึ่งได้น ำเอำเครื่องประดับที่ท ำด้วยส ำริดมำแลกเปลี่ยนค้ำขำย ชนกลุ่มนี้
ต่อมำได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของประชำกรในแคว้นหริภุญไชยอีก 1,000 ปีต่อมำ 
 ก ำเนิดมนุษย์ถ้ ำสู่สัญลักษณ์ภำพเขียนสีเมืองล ำพูนมีสภำพภูมิศำสตร์สองลักษณะ กล่ำวคือบริเวณ 
อ ำเภอเมืองล ำพูน อ ำเภอบ้ำนธิ อ ำเภอป่ำซำง และอ ำเภอเวียงหนองส่อง เป็นเขตที่รำบลุ่มริมน้ ำประเภท  
“ดินด ำน้ ำชุ่ม” ส่วนอ ำเภอแม่ทำ อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอลี้ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง เป็นเขตของเทือกเขำสูงชัน 
โดยมำกเป็นหินปูนมีท ำเลที่ตั้งเหมำะแก่กำรตั้งหลักแหล่งที่อยู่อำศัยของมนุษย์ยุคหิน ซึ่งต้องใช้เพิงผำถ้ ำ 
ไม่ไกลจำกแหล่งที่อยู่อำศัยเป็นที่ก ำบังกำย จำกหลักฐำนที่ค้นพบใหม่ล่ำสุด ในปี พ.ศ.2552 ณ ดอยแตฮ่อดอนผำผึ้ง 
ต ำบลป่ำพูล อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และดอยผำแดง กับดอยนกยูง ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ รวมถึงกำรขูดขีดเพิงผำหิน
เป็นรูปรอยเท้ำแบบ Rock Art ณ ด้ำนหลังวัดดอยสำรภี อ ำเภอแม่ทำ ได้พบร่องรอย ของมนุษย์ยุคหินกลำง 
ถึงยุคหินใหม่ มีอำยุรำว 1,000 - 4,000 ปี มำแล้ว คนกลุ่มนี้นับถือผี วิถีเร่ร่อนย้ำยถิ่นฐำนตำมฤดูกำล  
บูชำอ ำนำจเหนือธรรมชำติที่มองไม่เห็น (Animism) สำมำรถผลิตเครื่องมือขวำนหิน ใบหอกเป็นอำวุธ                     
ข้อส ำคัญรู้จักเขียนภำพบนผนังถ้ ำด้วยสีแดง สีที่ใช้มีส่วนผสมของเลือดนกพิรำบ ไข่ขำว กำวยำงหนังสัตว์   
หรือสำมำรถสื่อสัญลักษณ์ด้วยกำรใช้ขวำนหินขูดขีดลวดลำย ภำพเหล่ำนี้สะท้อนถึงควำมเชื่อเรื่องกำรบูชำรอยเท้ำ 
งำนพิธีกรรมฝังศพ กำรตัดไม้ข่มนำมก่อนกำรออกล่ำสัตว์ ต่อมำเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟฟ้ำ ท ำให้เปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค
จำกเนื้อดิบเป็นปรุงอำหำรให้สุก มีกำรปั้นภำชนะดินเผำส ำหรับใส่กระบอกธนูหม้อกระดูก มีกำรตกแต่งขูดขีด
ผิวภำชนะเป็นรูปงูไขว้ ในที่สุดเริ่มตั้งแต่ยุคเร่ร่อน มีกำรเลือกผู้น ำเผ่ำและเข้ำสู่ยุคสังคมเกษตร รำว 3,000 ปี ที่ผ่ำนมำ 
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 “ยคุหริภญุไชย” 
 หริภุญไชย ปฐมอารยนครแห่งล้านนา หริภุญไชยนครมีฐำนะเป็นรำชธำนีแห่งแรกของภำคเหนือ 
เป็นรำกฐำนอำรยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองสูงส่งในทุกๆ ด้ำนให้แก่อำณำจักรล้ำนนำ นับตั้งแต่ด้ำนพุทธศำสนำ 
เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง ศิลปกรรม วัฒนธรรม กำรทหำร ดังมีหลักฐำนยืนยันจำกศิลำจำรึก  
ต ำนำน โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ฯลฯ ปฐมอำรยนครแห่งนี้เป็นบ่อเกิดแห่งกำรประดิษฐ์อักขระมอญโบรำณ 
ในพุทธศตวรรษที่ 15-17 พบจ ำนวนมำกถึง 10 หลักเรื่องรำวจำกศิลำจำรึกแสดงถึงอัจฉริยภำพด้ำนกำรปกครอง
และควำมรุ่งเรืองทำงศำสนำอักษรมอญโบรำณเหล่ำนี้ส่งอิทธิพลด้ำนรูปแบบอักขระให้แก่อักษรในพุกำม 
สะเทิม รวมไปถึงอักษรพม่ำและมอญที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจำกนี้แล้วยังเป็นต้นก ำเนิดลำยสือไท สมัยสุโขทัย           
ในอีก 400 ปีต่อมำ และอักษรธรรมล้ำนนำให้แก่ชำวไทยภำคเหนือ (ไทยวน) และต่อมำได้แพร่หลำยไปสู่อักษรไทลื้อ 
ไทอำหม ไทใหญ่ หริภุญไชยนคร มีควำมเจริญรุ่งเรืองอย่ำงยิ่งและเป็นที่เลื่องลือในกลุ่มชนชำวตะวันออกเฉียงใต้ 
อันได้แก่ พุกำม นครวัต (เขมร) จ ำปำสัก ศรีวิชัย นครศรีธรรมรำช ละโว้ และจีน หริภุญไชยได้กลำยเป็น
ยุทธศำสตรนครที่หลำยๆ แคว้นได้เข้ำมำเยือนเพ่ือสร้ำงสัมพันธไมตรีทำงกำรทูตทำงกำรค้ำ ทำงสวัสดิกำรสังคม
ควำมเป็นอยู่สู่ควำมเห็นพ้องทำงด้ำนวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำด้วยเหตุนี้ ศิลปวัฒนธรรมสมัยหริภุญไชย                 
จึงเป็นกำรผสมผสำนศิลปะอันมีค่ำได้อย่ำงลงตัว กษัตริย์ในรำชสกุลจำมเทวีวงศ์แห่งหริภุญไชยนคร                      
ได้ครองรำชสมบัติยำวนำนสืบเนื่องต่อมำรำว 620 ปี มีพระมหำกษัตริย์ทั้งสิ้นประมำณ 50 พระองค ์
 สงครามสามนครสู่สายสัมพันธ์มอญหงสาวดี เมื่อหริภุญไชยนครผ่ำนกำลเวลำมำได้สำมศตวรรษ  
รัฐละโว้เมืองแม่แต่เดิมเคยเป็นเครือข่ำยทวำรวดีได้ถูกปกครองโดยขอม ท ำให้ละโว้กลำยเป็นศัตรูกับหริภุญไชย
ยุคนี้รัฐทำงใต้มีกำรแผ่แสนยำนุภำพจำกชำยฝั่งทะเลมำสู่เขตที่รำบลุ่มภูเขำตอนใน เพ่ือขยำยเส้นทำงกำรค้ำ
หลำยระลอกท ำให้เกิดสงครำมครั้งใหญ่ระหว่ำง “นครศรีธรรมรำช – ละโว้ - หริภุญไชย” จนกระทั่งถึงสมัย
พระเจ้ำกมลรำชนครหริภุญไชยเกิดโรคห่ำครั้งใหญ่ประชำชนชำวมอญหริภุญไชยอพยพหนีไปอยู่เมืองหงสำวดี และสะเทิม  
(สุธรรมวดี) เป็นเวลำ 6 ปี เมื่อสร่ำงจำกโรคระบำดได้น ำเอำชำวมอญ – หงสำวดี และมีกำรถ่ำยเททำงอำรยธรรมระหว่ำง
ชำวแม่ระมิงค์กับลุ่มน้ ำสำละวิน จนเกิดประเพณีลอยหะโมดในฤดูน้ ำหลำก อันเป็นต้นก ำเนิดของประเพณีลอย
กระทงของสุโขทัยปัจจุบันชำวมอญจำกหงสำวดียังคงตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บ้ำนหนองคู่ เวียงเกำะกลำง ต ำบลบ้ำนเรือน  
อ ำเภอป่ำซำง  จังหวัดล ำพูน และบ้ำนต้นโชค บ้ำนหนองคอบ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกำรรักษำ
ขนบธรรมประเพณีชำวมอญ 

สววาธิสิทธิ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พุทธศตวรรษที่ 16 - 17 ถือว่ำเป็นยุครุ่งเรืองของควำมเจริญทุกๆ ด้ำน
ประวัติศำสตร์ยุคนี้มีควำมชัดเจนขึ้นทีละน้อยๆ ไม่เพียงแต่ปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดีอย่ำงมำกมำยเท่ำนั้น 
หำกยังอ้ำงอิงได้ถึงหลักฐำนทำงด้ำนอักขระ กล่ำวคือมีกำรพบศิลำจำรึกอักษรมอญ-โบรำณมำกที่สุดในประเทศไทย
หลังจำกยุคของพญำอำทิตยรำช มหำรำชแห่งหริภุญไชยนครผู้ทรงขุดพบพระธำตุ และกระท ำกำรสถำปนำ 
พระบรมสำรีริกธำตุกลำงมหำนครขึ้นเป็นศูนย์รวมควำมศรัทธำครั้งแรกของภำคเหนือแล้ว พระรำชโอรสของพระองค์ 
คือพระเจ้ำธรรมิกรำชำได้สร้ำงพระอัฏฐำรส (พระยืนสูง 18 ศอก) ที่วัดอรัญญิกำรำม (วัดพระยืน) จนถึงยุคสมัยของ
พญำสววำธิสิทธิ หรือพญำสรรพสิทธิ์ กษัตริย์ผู้ทรงผนวชระหว่ำงครองรำชย์ ทรงถวำยพระรำชวังเชตวนำลัยให้
สร้ำงวัดเชตวนำรำม (วัดดอนแก้ว) ทรงผนวชพร้อมมเหสีและโอรส ทรงสร้ำงต้นโพธิ์และประกำศเชิญชวน
ประชำชนให้ค้ ำจุนต้นโพธิ์ ถือเป็นต้นแบบของกษัตริย์ในยุคต่อมำที่ด ำเนินรอยตำมในส่วนของกำรกัลปนำวัง
เพ่ือสร้ำงวัด กำรผนวชขณะครองรำชย์ และประเพณี “ไม้ก  ำสะหลี” ของชำวล้ำนนำต่อมำ 
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 อรุณรุ่งแห่งพุทธประทีป ก่อนยุคหริภุญไชยนคร คนพ้ืนเมืองชำวลัวะดั้งเดิมเคยบูชำผีแถน ผีบรรพบุรุษ 
ที่เรียกว่ำ “ผีปู่แสะย่ำแสะ” มีกำรบูชำเสำสะกัง หรือเสำอินทนิล ต่อมำยอมรับเอำศำสนำพรำหมณ์จำกฤำษีนักพรต 
ล่วงสู่ยุคหริภุญไชยจึงมีกำรสถำปนำศำสนำพุทธแห่งแรกของภำคเหนือ กระทั่งเปลี่ยนเป็นนิกำยลังกำวงศ์  
รำมัญวงศ์ ฯลฯ ศำสนำทุกลัทธิในหริภุญไชยนคร ได้รับกำรผ่องถ่ำยไปสู่เมืองอ่ืนๆ ทั้งในล้ำนนำ  ล้ำนช้ำง สิบสองปันนำ 
ล ำแสงแรกแห่งพระพุทธศำสนำรุ่งเรืองไสวขึ้นนับตั้งแต่ได้มีกำรขุดพบพระบรมสำรีริกธำตุในส่วนของพระเกศำธำตุ               
ณ บริเวณวัดพระธำตุหริภุญไชยปัจจุบัน ในรัชสมัยของพญำอำทิตยรำช รำวพุทธศตวรรษที่  16 - 17                         
ทรงสถำปนำพระบรมธำตุเจดีย์ขึ้นแห่งแรกในภำคเหนือ โบรำณรำชประเพณีก ำหนดให้พระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์   
จักต้องมำกรำบนมัสกำรพระบรมธำตุเจดีย์แห่งนี้ก่อนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก มีหลักฐำนปรำกฏ ว่ำแม้แต่
หลวงจีนทิเบตในแต่ละปีก็ต้องจำรึกแสวงบุญด้วยกำรมำสักกำระพระมหำธำตุเจดีย์หริภุญไชยสะท้อนว่ำเมืองล ำพูน
คือศูนย์กลำงของพุทธศำสนำแห่งลุ่มแม่น้ ำปิง วัง ยม น่ำน ตลอดจนลุ่มน้ ำ โขง-สำระวิน ตรำบถึงวันนี้ ล ำพูน
ได้กลำยเป็นศูนย์รวมอำรยธรรมทำงพุทธศำสนำแห่งอำณำจักรล้ำนนำ ซึ่งศำสนสถำนที่ปรำกฏให้เห็น                     
ในปัจจุบันได้แก่ วัดพระธำตุหริภุญชัย วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำในอ ำเภอป่ำซำง และวัดพระพุทธบำทห้วยต้ม 
ในอ ำเภอลี้  เป็นต้น องค์พระบรมเจดีย์ ในวัดพระธำตุหริภุญชัยเชื่อว่ำเป็นพระเจดีย์ที่ เก่ำแก่ที่สุด                                
โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในรัชกำลที่ 4 ได้ทรงยกย่องและสถำปนำพระบรมธำตุเจดีย์องค์นี้พร้อมทั้งได้จำรึกไว้ว่ำ
เป็นพระเจดีย์องค์หนึ่งในแปด พระบรมธำตุเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย วัดพระธำตุหริภุญชัยยังได้ชื่อว่ำ 
เป็นพระบรมธำตุเจดีย์ประจ ำรำศีของผู้เกิดปีระกำอีกด้วย 
 จามเทวี : แม่เมือง - ม่ิงเมือง ภำยหลังจำกกำรล่มสลำยของเมือง “สมันตรประเทศ” ด้วยกำรขำดผู้น ำ  
ที่ทรงคุณธรรม กลุ่มนักพรตฤำษีผู้มีบทบำทในกำรสร้ำงเมืองตั้งแต่เริ่มแรก ได้กอบบ้ำนกู้เมืองขึ้นมำใหม่ในรำวปี  
พ.ศ. 1204 เฉลิมนำมว่ำ “หริภุญไชยนคร” โดยได้อัญเชิญรำชธิดำของพระเจ้ำกรุงละโว้นำมว่ำ “พระนำงจำมเทวี” 
มำเป็นปฐมกษัตริย์ในปี พ.ศ.1206 พระนำงทรงน ำเอำอำรยธรรมชั้นสูงแบบทวำรวดีขึ้นมำทำงแม่น้ ำปิง                     
สู่ดินแดนภำคเหนือของไทยเป็นครั้งแรก ทรงรวบรวมชนพ้ืนเมืองกลุ่มต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันภำยใต้กำรปกครอง
แบบทศพิธรำชธรรมทรงประกำศพระพุทธศำสนำให้เลื่องลือไกลด้วยกำรสร้ำงวัดวำอำรำมกระจำยทั่วดินแดน 
อีกทั้งยังทรงขยำยอำณำเขตควำมเจริญไปยังลุ่มน้ ำต่ำงๆ  อำทิเมืองเขลำงคนคร – อำลัมพำงค์ (ล ำปำง) แห่งลุ่มน้ ำวังเวียงเถำะ 
เวียงท่ำกำน เวียงมะโน เวียงฮอด บั้นปลำยพระชนม์ชีพทรงสละรำชสมบัติให้แก่  พระรำชโอรสฝำแฝด                  
“เจ้ำมหันตยศ เจ้ำอนันยศ” ให้ครองแควันหริภุญไชยเขลำงค์นครสืบมำ ในขณะที่พระองค์ทรงครองศีลอุบำสิกำ              
คุณงำมควำมดีที่ทรงกระท ำไว้เป็นที่ขจรขจำยมีมำกเกินคณำนับ จนได้รับฉำยำว่ำเป็น “พระแม่เมือง - พระมิ่งเมือง” 
ของชำวเมืองหริภุญไชย 
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 “ยคุล้านนา” 
 ยำมสิ้นแสงอัสดงคตหริภุญไชยนครผ่ำนกำลเวลอันรุ่งโรจน์มำนำนถึงหกศตวรรษด้วยกิตติศัพท์                 
ควำมอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง ท ำให้เป็นที่หมำยปองของ “พญำมังรำย” เจ้ำผู้ครองแคว้น “หิรัญนครเงินยำง”             
แถบเมืองเชียงรำย ปี พ.ศ.1824 พญำมังรำยได้ยกกองทัพอันแข็งแกร่งมำเผำแคว้นหริภุญไชยจนวำยวอด          
ในสมัย “พญำยีบำ” แต่พญำมังรำยก็ไม่ประทับอยู่ที่เมืองหริภุญไชย โดยให้เหตุผลว่ำเป็นเมืองพระธำตุ                
อีกเหตุผลหนึ่งชัยภูมิไม่เหมำะเป็นเมืองขนำดเล็ก กำรขยำยตัวของเมืองเป็นไปได้ยำกจึงให้อ้ ำยฟ้ำหรือขุนฟ้ำ
ครองเมืองหริภุญไชยแทนและย้ำยรำชธำนีใหม่ไปอยู่ที่ “เวียงชะแว่” หรือ “เวียงแจ้เจียงกุ๋ม”และย้ำยไปอยู่ที่ 
“เวียงกุมกำม” และ “นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่” ในปี พ.ศ. 1839 โดยกำรผนวกแคว้นหริภุญชัยและแคว้นโยนก             
เข้ำด้วยกัน โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลำง ส่วนหริภุญไชยเป็นส่วนกลำงด้ำนศำสนำโดยให้บูรณะพระธำตุหริภุญชัย
สร้ำงมณฑปทรงปรำสำรทที่พญำสัพสิทธิ์สร้ำงไว้ให้สูงขึ้นเป็น 32 ศอก ได้ถวำยข้ำทำสบริวำรแก่วัดพระธำตุหริภุญชัย
และสั่งให้กษัตริย์เมืองเชียงใหม่องค์ต่อ ๆ มำทุกพระองค์มีหน้ำที่ในกำรดูแลบูรณะวัดพระธำตุหริภุญไชยสืบต่อมำ 
          ในปี พ.ศ.1990 สมัยพญำติโลกรำชกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ รำชวงศ์มังรำย ล ำดับที่ 9 ได้อำรำธนำ 
พระมหำเมธังกรมำเป็นผู้ควบคุมกำรบูรณะและเสริมองค์พระธำตุขึ้นใหม่โดยปรับปรุงโดยสร้ำงพระธำตุจำก
เจดีย์ทรงปรำสำทเป็นทรงพระฆังหรือทรงลังกำตำมแบบพระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์ของเมืองเชียงใหม่              
โดยก่อเป็นเจดีย์สูงขึ้นเป็น 32 ศอก กว้ำงขึ้นเป็น 52 ศอกเป็นรูปทรงที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2054      
สมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ รำชวงศ์มังรำย ล ำดับที่ 11 ได้ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลที่วัดพระธำตุหริภุญชัย
เป็นประจ ำทุกปี ได้ป่ำวร้องโฆษณำเรี่ยไร่ จ่ำยซื้อทองบุองค์พระธำตุเจดีย์เป็นทองแดงหนักสิบเก้ำแสนแปดหมื่นห้ำพัน
สี่ร้อยบำทสองสลึง แล้วลงรักปิดทองค ำเปลว ให้สร้ำงพระวิหำรหลวง แล้วสร้ำงรั้วรอบพระบรมธำตุ (สัตตบัญชร) 
ระเบียงหอก 500 เล่ม เกณฑ์ก ำลังพลรื้อและก่อก ำแพงเมืองหริภุญไชยด้วยอิฐ ในปี พ.ศ. 2059 เพ่ือป้องกันภัย  
จำกอยุธยำจนมำถึงสมัยพญำกือนำ กษัตริย์ล้ำนนำองค์ที่ 6 ทรงอำรำธนำพระสุมนเถระจำกสุโขทัย                       
มำจ ำพรรษำที่วัดพระยืน ในปีพ.ศ.1912 เมืองหริภุญไชยก่อน เมื่อสร้ำงวัดบุปผำรำม (สวนดอก) พระสุมนเถระ 
จึงมำจ ำพรรษำที่แห่งนี้จนถึงแก่มรณภำพในปี พ.ศ.1932 นับว่ำพระสุมนเถระได้มำวำงรำกฐำนพระพุทธศำสนำ
ลัทธิลังกำวงศ์ในเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลำงแทนนิกำยเดิม (รำมัญวงศ์) ที่มีหริภุญไชยเป็นศูนย์กลำงแต่เมืองเดิม 
และในสมัยต่อมำคือ พญำแสนเมืองมำ ในรำวปี พ.ศ.1951 

มีพระรำชกรณียกิจ ด้ำนทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ โดยโปรดให้หุ้มพระบรมธำตุเจดีย์หริภุญชัยด้วย
แผ่นทองค ำหนักสองแสนหนึ่งหมื่นบำท หรือ 252 กิโลกรัม 
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 “ยคุต้นรตันโกสินทร”์ 
 กำรใช้วิเทโศบำยทำงกำรเมืองระหว่ำงล้ำนนำ (เชียงใหม่) กับสยำมประเทศเป็นไปอย่ำงชิงไหวชิงพริบ   
เจ้ำเมืองฝ่ำยเหนือใช้ควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งยวดที่จะรักษำประเทศล้ำนนำเอำไว้ แต่มิอำจต้ำนแรงคุกคำมข้ำง
ฝ่ำยสยำมประเทศได้ เนื่องจำกสยำมได้ใช้วิธีหลำยรูปแบบที่จะรวมล้ำนนำให้ เป็นหนึ่ งเดียว อำทิ                        
ส่งนักกฎหมำยฝรั่งและหมอสอนศำสนำเข้ำมำอยู่ในเชียงใหม่ อีกทั้งส่งข้ำหลวงสำมหัวเมืองมำประจ ำหลังจำก
ที่รัฐบำลส่วนกลำงสยำมได้เซ็นสนธิสัญญำเบำริง กับอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 (สมัยรัชกำลที่ 4) บริษัทอังกฤษ 
ก็มีสิทธิเข้ำมำสัมปทำนไม้ในล้ำนนำได้ เพียงแค่ขออนุญำตต่อเจ้ำผู้ครองนครโดยตรงจนเกิดกรณีพิพำทขึ้นหลำยครั้ง
ระหว่ำงเจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่กับบริษัทท ำไม้ รัฐบำลกลำงเห็นว่ำผลประโยชน์กำรท ำไม้กับชำวตะวันตก                
มีรำยได้มหำศำล จึงท ำสนธิสัญญำเชียงใหม่ขึ้น 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2416 และ พ.ศ.2426 เนื้อหำสำระอยู่ที่กำร
ลดอ ำนำจเจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่ลงไม่ให้เข้ำมำมีบทบำทด้ำนสัมปทำนได้ พร้อมส่งเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำง
เข้ำมำดูแลเชียงใหม่ และจัดตั้งกรมป่ำไม้ขึ้นที่นี่ในปี พ.ศ.2437 สถำนกำรณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุส ำคัญให้เกิดกำร
ปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดินขึ้น โดยรวบรวมอ ำนำจกำรปกครองทั้งหมดให้อยู่กับส่วนกลำง ลดบทบำทของ             
เจ้ำเมืองฝ่ำยเหนือให้น้อยลง ยกเลิกฐำนะหัวเมืองประเทศรำชจัดเป็นหน่วยปกครองที่เรียกว่ำ “มณฑล”               
โดยส่งข้ำรำชกำรจำกส่วนกลำงเข้ำมำปกครองกระท่ังเจ้ำดำรำดิเรกรัตนไพโรจน์ เจ้ำผู้ครองนครล ำพูน องค์ท่ี 7 
ถึงแก่พิรำลัย ได้เกิดกำรแย่งชิงอ ำนำจขึ้น ท่ำมกลำงทำยำทจึงเป็นโอกำสอันดีของทำงส่วนกลำงที่จะใช้                
ฉวยโอกำสข้ออ้ำงเข้ำมำจัดระเบียบกำรปกครองเมืองล ำพูนใหม่อย่ำงเบ็ดเสร็จเรียบร้อย  
 "ยุคเก็บผักใส่ซ้ำเก็บข้ำใส่เมือง"หลังจำกขับไล่พม่ำออกจำกเมืองล้ำนนำแล้ว พญำจ่ำบ้ำนได้รับกำรแต่งตั้ง  
ให้เป็นเจ้ำเมืองเชียงใหม่ส่วนพญำกำวิละให้เป็นเจ้ำเมืองล ำปำงโดยพิธีดังกล่ำวท ำขึ้นที่วัดพระธำตุหริภุญชัย               
เชียงใหม่สำมำรถปกครองตนเองได้ในฐำนะเมืองประเทศรำชของรำชอำณำจักรสยำม แต่ในขณะเดียวกันพม่ำ
ยังไม่หมดอ ำนำจเสียทีเดียว คอยมำคุกคำมเชียงใหม่อยู่ไม่ขำด พญำจ่ำบ้ำนซึ่งมีประชำกรอยู่น้อยนิดไม่สำมำรถต่อสู้
กับพม่ำได้จึงชักชวนกันทิ้งบ้ำนเมือง และหนีไปอยู่กับเจ้ำเจ็ดตนที่เมืองล ำปำง เมื่อพญำจ่ำบ้ำนเสียชีวิตลง   
พระเจ้ำกรุงธนบุรีได้แต่งตั้งพญำกำวิละขึ้นครองเมืองเชียงใหม่แทนในปี พ.ศ.2325 ซึ่งในขณะนั้นเชียงใหม่เป็นเมืองร้ำง 
พม่ำยังมีอิทธิพลอยู่ กำรที่จะฟ้ืนฟูเชียงใหม่จึงเป็นปัญหำหนักพญำกำวิละจ ำต้องค่อยๆ รวบรวมไพร่พลให้มั่นคง 
โดยขอผู้คนจำกเมืองล ำปำงและกลุ่มไพร่เดิมอีกจ ำนวนหนึ่งใช้ เวียงป่ำซำง เป็นฐำนะที่มั่นรวบรวมผู้คนซึ่งเรียกว่ำ 
“เก็บ ฮอมตอมไพร่” พญำกำวิละใช้เวลำรวบรวมชำวบ้ำนนำนถึง 14 ปี จึงจักสำมำรถเข้ำไปฟ้ืนฟูและ                   
ตั้งเมืองเชียงใหม่ได้ในปี พ.ศ. 2388 และฟ้ืนเมืองล ำพูนขึ้นมำใหม่ แต่งตั้งพญำบุรีรัตน์ค ำฟ่ันเป็นเจ้ำเมืองล ำพูน
ชื่อว่ำ พญำล ำพูนชัย และเจ้ำบุญมำน้องคนสุดท้องของเจ้ำเจ็ดตนเป็นพญำอุปรำช โดยน ำคนมำจำกเมืองล ำปำง  
500 คน จำกเมืองเชียงใหม่อีก 1,000 คน และกวำดต้อนคนยองจ ำนวน 10,000 คนให้อยู่ที่เมืองล ำพูน               
ตรงข้ำมกับพระธำตุเจ้ำหริภุญชัย อีกฟำกหนึ่งของแม่น้ ำกวงกลุ่มชำวยองเหล่ำนี้ต่อมำได้เป็นช่ำงทอผ้ำ สล่ำช่ำงฝีมือ 
ผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมล้ำนนำให้แก่เมืองล ำพูน 
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นอกจำกชำวยองแล้ว ยังมีอีกกลุ่มชนที่เคยกวำดต้อนมำได้สมัยเมื่อพญำกำวิละอยู่เวียงป่ำซำง คือ  
กลุ่มเมืองแถบตะวันตกริมแม่น้ ำคง ได้แก่ บ้ำนสะต๋อยสอยไร บ้ำนวังลุง วังกำศ น่ำจะเป็นกลุ่มชำวลัวะ ชำวเม็ง 
อีกกลุ่มคือพวกชำวไตใหญ่จำกเมืองปุ เมืองปั่น เมืองสำด เมืองนำย เมืองชวำด เมืองแหน กลุ่มที่ตำมมำ
ภำยหลังก็คือกลุ่มชำวไตเขินจำกเมืองเชียงตุง และทยอยกันเข้ำมำอีกระลอกเพ่ือหนีภัยสงครำมคือกลุ่ มไตลื้อ
ในเขตอ ำเภอบ้ำนธิ ชำวหลวยจำกบ้ำนออนหลวย ในยุคนี้นักประวัติศำสตร์ขนำนนำมว่ำยุค “เก็บผักใส่ซ้ำ  
เก็บข้ำใส่เมือง” กำรอพยพยังคงมีมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงหลังสงครำมมหำเอเชียบูรพำกำรหลั่งไหลถ่ำยเท  
ชำวยอง และชำวลื้อได้สิ้นสุดลงเมื่อมีกำรก ำหนดปักปันเขตแดนประเทศไทย - จีน - พม่ำ - ลำวอย่ำงชัดเจน 
และปัจจุบันเมืองยองขึ้นอยู่กับกำรปกครองของสหภำพพม่ำ 
 

ค าขวญัจงัหวดัล าพนู 
“พระธาตุเด่น พระรอดขลงั ล าไยดงั  

กระเทยีมด ีประเพณงีาม จามเทว ีศรหีรภิุญชยั” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตราประจ าจงัหวดั 
เจดยีใ์นดวงตรา หมายถงึ พระธาตุหรภิุญชยั  

ซึง่กล่าวกนัว่ามพีระบรมธาตุของพระพุทธเจา้ประดษิฐานอยู่ 
นบัเป็นปชูนียสถานส าคญั เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวเมอืงและจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 
 
 
 

  

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Butea monosperma (Lam.) Taub 
ชื่อพอ้ง : Butea frondosa  Wild. 
ชื่อสามญั :   Flame of the Forest, Bastard Teak 
วงศ ์:   Leguminosae-Papilionoideae 
ชื่ออื่น :  กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ) จอมทอง (ภาคใต)้                       
จา้ (เขมร) ทองธรรมชาต ิทองพรหมชาต ิทองตน้  
(ภาคกลาง) 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์: 
สว่นทีใ่ช ้:  ดอก ยาง ใบ เมลด็ 
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1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
1.1) อาณาเขตและที่ตั้ง 
จังหวัดล ำพูนตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมทำงหลวง

แผ่นดินหมำยเลข 11 (สำยเอเชีย) เป็นระยะทำง 689 กิโลเมตร ตำมทำงหลวงแผ่นดินสำยถนนพหลโยธินเป็น
ระยะทำง 724 กิโลเมตร และตำมทำงรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 18 องศำเหนือ และเส้นแวงที่ 99 
องศำตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงควำม
เจริญของภำคเหนือและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงหรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอสำรภี อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง และ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอห้ำงฉัตร อ ำเภอสบปรำบ อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ ำเภอฮอด อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอหำงดง อ ำเภอสันป่ำตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดล ำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กที่สุดของภำคเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 4,505.882 ตร.กม. 
หรือประมำณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ ภำคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้ำงที่สุด
ประมำณ 43 กม. และยำวจำกเหนือจรดใต้ 136 กม. 
 

 ตารางแสดงขนาดพื้นที่จ าแนกตามรายอ าเภอของจังหวัดล าพูน 

รายช่ืออ าเภอ 
ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นที่ทั้งหมด 

ระยะทางห่าง 
จากจังหวัด (กม.) 

         1. อ ำเภอเมืองล ำพูน 479.825 10.78 - 

         2. อ ำเภอป่ำซำง 299.950 6.52 11 

         3. อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 596.901 13.31 36 

         4. อ ำเภอแม่ทำ 762.630 16.68 25 

         5. อ ำเภอลี้ 1,701.990 37.96 105 

         6. อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 486.129 10.79 105 

         7. อ ำเภอบ้ำนธิ 129.024 2.72 26 

         8. อ ำเภอเวียงหนองล่อง 49.433 1.24 45 

รวมทั้งสิ้น 4,505.882 100  
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ตารางแสดงที่ตัง้และอาณาเขตพื้นที่จังหวัดล าพูน 

จังหวัด 
พื้นที ่ จ านวนประชากร 

(คน) 
ความหนาแน่นของ

ประชากร (ตร.กม./คน) ตารางกิโลเมตร ไร่ 

ล ำพูน 4,505.822 2,816,176.25 402,011 89.22 

 ที่มำ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
       

 

 1.2) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบหุบเขำและพ้ืนที่ภูเขำ ที่รำบอยู่
ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ส่วนหนึ่งของที่รำบแอ่งเชียงใหม่ - ล ำพูน หรือที่รำบลุ่มแม่น้ ำปิง 
แม่น้ ำกวง เป็นที่ตั้งของอ ำเภอเมืองล ำพูน อ ำเภอป่ำซำง ตัวเมืองล ำพูนมีระดับควำมสูง 290.29 เมตร                   
จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง และตอนเหนือของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง มีควำมสูงเฉลี่ย 200 – 400 เมตร                    
จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง พ้ืนที่ค่อยลำดสูงขึ้นในตอนกลำง ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ 
ตั้งแต่อ ำเภอแม่ทำ ตอนใต้ของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง และอ ำเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบสูง             
และภูเขำสูง มีระดับควำมสูง ระหว่ำง 400 – 800 เมตร ขึ้นไป ระดับควำมสูงจะลดลงเมื่อเข้ำเขตที่รำบใน
อ ำเภอลี้ ที่ระดับควำมสูงประมำณ 400 – 800 เมตร แล้วค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นมำทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นเขตชำยแดน
ติดต่อกับจังหวัดล ำปำงและจังหวัดตำก ที่ระดับควำมสูง 600 – 1,000 เมตร 

 1.3) ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดล ำพูนตั้งอยู่ในภำคเหนือ ซึ่งตำมต ำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อน
ไปทำงเขตอำกำศอบอุ่น ในฤดูหนำวจึงมีอำกำศเย็นค่อนข้ำงหนำว แต่เนื่องจำกอยู่ลึกเข้ำไปในแผ่นดินห่ำงไกล
จำกทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยำวนำน และอำกำศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดล ำพูนมีสภำพภูมิอำกำศ
แตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนำคมกับเมษำยน มีอำกำศร้อนช่วงเดือนพฤษภำคมถึง                
เดือนตุลำคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ มีอำกำศหนำวเย็น เป็นฤดูหนำว
ซึ่งฤดูหนำวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลำติดต่อกันประมำณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือนนั้น 
อำกำศจะไม่ร้อนเท่ำกับในฤดูร้อน และไม่หนำวเย็นเท่ำ ฤดูหนำว คือมีอุณหภูมิปำนกลำงอยู่ระหว่ำงสองฤดูดังกล่ำว 

1.4) เขตการปกครอง จังหวัดล ำพูน แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 8 อ ำเภอ 51 ต ำบล 594 
หมู่บ้ำน 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 เทศบำลเมือง 39 เทศบำลต ำบล 17 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 17 
ชุมชน     
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ตารางแสดงจ านวนเขตการปกครองพื้นที่จังหวัดล าพูน                           

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
 

ชุมชน อบจ. 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

ล าพูน 

เมืองล ำพูน 
ป่ำซำง 
บ้ำนโฮ่ง 
แม่ทำ 
ลี ้
ทุ่งหัวช้ำง 
บ้ำนธิ 
เวียงหนองล่อง 

15 
9 
5 
6 
8 
3 
2 
3 

159 
90 
62 
71 
99 
35 
36 
25 

17 1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 -  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

14 
4 
2 
7 
8 
1 
1 
3 

1 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
- 

 รวมท้ังสิ้น 51 577 
 

17 1 - 1 39 17 
 

ที่มำ :  ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564  

5) ข้อมูลด้านประชากร 
ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ จ าแนกตามเพศ และจังหวัด   (หน่วย : คน) 

 

 
จังหวัด 

อายุ 0-17 ปี  อายุ 18 – 25 ปี อายุ 26 – 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ล าพูน 32,631 31,008 63,639 16,846 16,966 33,812 97,999 104,881 202,880 45,236 55,572 100,808 

รวมท้ังสิ้น 401,139 คน 

ที่มำ: ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2564 
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แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดล าพูน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำกแผนภูมิปีรำมิดแสดงจ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูนแยกตำมช่วงอำยุ เป็นปีรำมิดแบบหด
ตัว ตรงกลำงพองออกและยอดค่อยๆแคบเข้ำคล้ำยรูปดอกบัว แสดงถึงรูปแบบอัตรำกำรเกิดและอัตรำ 
กำรตำยที่ต่ ำลง สัดส่วนประชำกรเพศชำยกับเพศหญิงในแต่ละช่วงอำยุใกล้เคียงกัน ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ใน
วัยท ำงำนเป็นผู้มีอำยุระหว่ำง 55 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.08 รองลงมำคือมีอำยุระหว่ำง 60 – 64 ปี คิดเป็นร้อยละ 
8.53 และอันดับสำมคือมีอำยุระหว่ำง 50 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.72 

1.6) ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และข้อมูลชาติพันธ ุ์ 
1) จังหวัดล ำพูนมีแหล่งข้อมูลและควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม  ดังนี้ 

(1)  ห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี   1   แห่ง 
(2)  พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหริภุญไชย  1   แห่ง 
(3)  พิพิธภัณฑ์วัด     1   แห่ง 
(4)  พิพิธภัณฑ์เอกชน    2   แห่ง 
(5)  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด    1   แห่ง 
(6)  ศูนย์วัฒนธรรมอ ำเภอ    8   แห่ง 
(7)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ            18   แห่ง 
(8)  สภำวัฒนธรรมจังหวัด    1    แห่ง 
(9)  สภำวัฒนธรรมอ ำเภอ    8    แห่ง 
(10) สภำวัฒนธรรมต ำบล            51   แห่ง 

     (11) โบรำณสถำน             17   แห่ง 
     (12) ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์          43   แห่ง 
     (13) ศูนย์ข้อมูลกลำงทำงวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน 1   แห่ง 
     (14) ช่ำงฝีมือพ้ืนบ้ำน              10   สำขำ 
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2) ด้ำนกำรสืบทอดวัฒนธรรมจำกบรรพชนจนถึงลูกหลำน ในปัจจุบันได้มีกำรจัดกำรเรียน            
กำรสอนในสถำนศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขึ้นในชุมชนของตนเอง 
เช่น หมู่บ้ำน โรงเรียน โดยได้เชิญบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมและมีควำมช ำนำญด้ำนภูมิปัญญำของท้องถิ่น  
มำเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1)  กำรเรียนกำรสอนในวัดได้แก่ กำรอ่ำนและกำรเขียนอักษรพ้ืนเมือง ศิลปะกำร  
ตีกลองหลวง กำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรฟ้อนร ำ  เช่น  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนยอง  ฟ้อนหริภุญไชย 

2.2) กำรเรียนกำรสอนในหมู่บ้ำนและสถำนศึกษำ  ได้แก่ 
 - กำรฝึกสอนดนตรีพ้ืนเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึง และกำรฝึกสอน จ๊อย ค่ำว ซอ 
 - กำรทอผ้ำพ้ืนเมือง 
 - ช่ำงฝีมือ  เช่น  กำรแกะสลัก จักสำน 
 - งำนปั้นหม้อน้ ำดินเผำ 
 - ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว 
 - มีดสำมห่วง 
 - งำนปูนปั้น 
 - สำนสำดแหย่ง 
 - ผ้ำยกดอก 
 - ปรำสำทนก 
 - น้ ำถุ้ง 
 - ผ้ำทอก่ีเอว 

3) ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส ำคัญ 
(1) ประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุหริภุญชัย 
(2) ประเพณีท ำบุญสลำกภัต (ตำนก๋วยสลำก) 
(3) ประเพณีวันสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
(4) ป๋ำเวณีสรงน้ ำพระพุทธรูปปี๋ใหม่เมืองหละปูน 
(5) ป๋ำเวณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ์สะหลี 
(6) ประเพณีบวงสรวงเจ้ำพ่อผำด่ำน 
(7) ประเพณีแห่ครัวตำนและพิธีเปลี่ยนผ้ำห่มสรีระครูบำเจ้ำชัยวงศำพัฒนำ 
(8) ประเพณีตักน้ ำทิพย์ดอยขะม้อ 
(9) ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุดอยกวำงค ำ 
(10)  ประเพณีตวยฮอยครูบำไหว้สำพระพุทธบำทสำมยอด 
(11)  ประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำตนหลวง 
(12)  ประเพณีใส่ขันดอกบูชำเสำอินทขิล 
(13)  ประเพณีสืบชะตำหลวงและเปลี่ยนผ้ำห่มรูปเหมือนครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
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(14)  ประเพณีไหว้สำป๋ำรมีครูบำเจ้ำศรีวิชัยนักบุญแห่งล้ำนนำไทย 
(15)  ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ ำบ้ำนธิ 
(16)  ประเพณีแต่งสีอวดลำยผ้ำฝ้ำยดอนหลวง 
(17)  ประเพณีแห่ลูกแก้ววัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ 
(18)  ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) 
(19)  ประเพณีท ำบุญปอยหลวง 
(20)  ประเพณีทำนข้ำวใหม่ 
(21)  ประเพณีแห่แค่หลวง 
(22)  ประเพณีกำรแข่งขันกลองหลวงล้ำนนำ 
(23)  ประเพณีเข้ำโสสำนกรรม (เข้ำกรรม) 
(24)  ประเพณีฟังเทศน์มหำชำติ 

       ที่มำ : ส ำนกังำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพนู (2563) 

 4) ปฏิทินกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของจังหวัดล ำพูน 

จังหวัดล ำพูนได้ให้ควำมส ำคัญของเรื่องประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกำรจัดปฏิทินกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในรอบเดือน ซึ่งรำยละเอียดของกิจกรรมประเพณีแต่ละช่วงเดือน                            
มีดังต่อไปนี้ 

ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

มกรำคม 

เดือน 4 เหนือ 

- ประเพณีท ำบุญตักบำตรวันขึน้ปีใหม่ วัดในจังหวัดล ำพูน - ท ำบุญตักบำตร 

- ปฏิบัติธรรม 

- ประเพณีตำนข้ำวใหม่  วัดในจังหวัดล ำพูน 

 

- ถวำยทำนข้ำวใหม่ (ผลผลิตใหม่) 

- ท ำบุญตักบำตร 

กุมภำพันธ์ 

เดือน 5 เหนือ 

- ประเพณีปอยหน้อย (แห่ลูกแก้ว)    วัดในจังหวัดล ำพูน - ขบวนแห่ลูกแก้ว 

- พิธีบรรพชำอุปสมบท 

มีนำคม 

เดือน 6 เหนือ 

- ประเพณีปอยหลวง วัดในจังหวัดล ำพูน - ขบวนแห่ครัวทำน 

- ท ำบุญถวำยครัวทำน 

- ประเพณีสรงน้ ำครูบำศรีวิชัย วัดบ้ำนปำง อ ำเภอลี้ - พิธีสรงน้ ำครูบำศรีวิชัย 

- ท ำบุญตักบำตร 

- มหกรรมกลองหลวงล้ำนนำไหว้สำ

พระพุทธบำทตำกผ้ำ 

วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ 

อ ำเภอป่ำซำง 

- ขบวนฟ้อนเล็บ ,  

ขบวนกลองหลวง 

- แข่งขันกำรตีกลองสะบัดชัย , 

กลองหลวง 
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ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

เมษำยน 
เดือน 7 เหนือ 

- ประเพณีสงกรำนต์และสรงน้ ำ
พระพุทธรูปปี๋ใหม่เมืองหละปูน 

อ ำเภอเมืองล ำพูน - ท ำบุญตักบำตร, สรงน้ ำพระ 
- ขบวนแหส่งกรำนต ์
- ประกวดโคมลอย 
- กำรแสดงทำงวัฒนธรรม ฟ้อนเล็บ      
  ฟ้อนยอง 

- งำนแต่งสีอวดลำยผ้ำฝ้ำย 
ดอนหลวง 

บ้ำนดอนหลวง 
อ ำเภอป่ำซำง 

- กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 
- ออกร้ำนผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำย 

- ประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ์สะหลี วัดบ้ำนดงหลวง 
อ ำเภอเวียงหนองล่อง 

- ขบวนแห่ไม้ค้ ำโพธิ์สะหลี 
- กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 

- ประเพณีไหว้สำสำมครูบำ อ ำเภอลี้ - พิธีบวงสรวง 
- ประเพณีบวงสรวงเจ้ำพ่อผำด่ำน อ่ำงเก็บน้ ำแม่กึม 

ต ำบลทำกำศ 
อ ำเภอแม่ทำ 

- ขบวนแห่เครื่องบวงสรวง 
- กำรแสดงศิลปะพ้ืนบ้ำน 
- พิธีบวงสรวง 

 
พฤษภำคม 

เดือน 8 เหนือ 
 

- ประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุ 
หริภุญชัย (แปดเป็ง) 
 

วัดพระธำตุหริภุญชัย
วรมหำวิหำร 
อ ำเภอเมืองล ำพูน 

- ขบวนแห่น้ ำสรงพระรำชทำน 
- ประกวดฟ้อนเล็บ 
- ประกวดตีกลองหลวง 

- ประเพณีแห่ครัวตำนและพิธี
เปลี่ยนผ้ำห่มสรีระครูบำเจ้ำชัยวงศำ
พัฒนำ 

วัดพระบำทห้วยต้ม 
อ ำเภอลี้ 

- ท ำบุญตักบำตร 
- ขบวนแห่ครัวตำน 
- ฟังเทศน์ 

- ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ 
ดอยกวำงค ำ 

วัดพระธำตุดอยกวำงค ำ 
อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 

- ท ำบุญตักบำตร 
- พิธีสรงน้ ำพระธำตุฯ 
- กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- ประเพณีตวยฮอยครูบำไหว้สำ 

พระพุทธบำทสำมยอด 

วัดพระพุทธบำทสำม

ยอด อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

- พิธีสรงน้ ำพระธำตุฯ 

- กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- ประเพณีเตียวขึ้นดอยและ 

พิธีตักน้ ำทิพย์ดอยขะม้อ 

 

วัดดอยขะม้อ 

อ ำเภอเมืองล ำพูน 

 

- กิจกรรมเตียวขึ้นดอย 

- พิธีตักน้ ำทิพย์ 

- กำรปฏิบัติธรรม 

- ประเพณีสรงน้ ำพระบรม

สำรีริกธำตุและรอยพระพุทธบำท 

วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ 

วัดพระบำทตำกผ้ำ 

อ ำเภอป่ำซำง 

- ขบวนแห่น้ ำสรงพระรำชทำน 

- พิธีสรงน้ ำพระบรมสำรีริกธำตุ 
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ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

 
มิถุนำยน 

เดือน 9 เหนือ 

- ประเพณีไหว้สำป๋ำรมีครูบำศรีวิชัย 
นักบุญแห่งล้ำนนำไทย 

วัดจำมเทวี 
อ ำเภอเมืองล ำพูน 

- นิทรรศกำรครูบำศรีวิชัย 
- กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 

- ประเพณีใส่ขันดอกบูชำ 
เสำอินทขิล 

วัดอินทขิล 
อ ำเภอป่ำซำง 

- ท ำบุญตักบำตร 
- ใส่ขันดอก 

- ประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำ 
หลีกเครำะห์ 

วัดพระเจ้ำตนหลวง 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

- ขบวนแห่ครัวทำน 
- พิธีสรงน้ ำพระเจ้ำหลีกเครำะห์ 
- กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- ประเพณีสืบชะตำหลวงและ
เปลี่ยนผ้ำห่มรูปเหมือนครูบำ 
เจ้ำศรีวิชัย 

วัดบ้ำนปำง 
อ ำเภอลี้ 

- ท ำบุญตักบำตร 
- พิธีเปลี่ยนผ้ำห่มรูปเหมือน 
ครูบำเจ้ำศรีวิชัย 

- ประเพณีสรงน้ ำรอยพระพุทธบำท วัดพระพุทธบำทห้วยต้ม 
อ ำเภอลี้ 

- พิธีสรงน้ ำรอยพระพุทธบำท 

- ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่ำฟ้อนผีมดผีเม็ง ทุกอ ำเภอในจังหวัดล ำพูน - กิจกรรมฟ้อนผีมดผีเม็ง 
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ ำ อ ำเภอบ้ำนธิ - พิธีเลี้ยงผีขุนน้ ำ 

- พิธีบวชป่ำ 

กรกฎำคม 
เดือน 10 เหนือ 

- ประเพณีแห่ช้ำงเผือก อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง - พิธีแห่ช้ำงเผือกเพ่ืออนุรักษ์
ธรรมชำติ 

- ประเพณีหล่อและถวำยเทียน
พรรษำ 

ทุกอ ำเภอในจังหวัดล ำพูน - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ 
- ขบวนแห่เทียนพรรษำ 

สิงหำคม 
เดือน 11 เหนือ 

- ประเพณีถวำยต้นเงินต้นทอง 
 

วัดเหล่ำดู่ 
อ ำเภอเวียงหนองล่อง 

- พิธีท ำบุญถวำยต้นเงินต้นทอง 

- งำนเทศกำลล ำไยจังหวัดล ำพูน ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว 
บริเวณเชิงสะพำน 
ท่ำขำม อ ำเภอเมืองล ำพูน 

- ประกวดผลผลิตล ำไย ประกวด
ธิดำล ำไย นิทรรศกำรเกษตรและ
ของดีแต่ละอ ำเภอ 

กันยำยน 
เดือน 12 เหนือ 

- ประเพณีทำนสลำกภัต 
- ประเพณีสลำกย้อม 

วัดพระธำตุหริภุญชัย 
วัดในจังหวัดล ำพูน 

- พิธีทำนสลำกภัต 
- ขบวนแห่สลำกย้อม 

ตุลำคม 
เดือนเกี๋ยง 

- ประเพณีออกพรรษำและ 
ตักบำตรเทโว 

วัดในจังหวัดล ำพูน - ท ำบุญตักบำตร 
- ฟังธรรมเทศนำ 

- ประเพณีถวำยผ้ำกฐิน วัดในจังหวัดล ำพูน - ขบวนแห่กฐินพระรำชทำน 
- กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 



17 
 

ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

- ประเพณีแข่งขันเรือยำว 
วัดบ้ำนก้อง (วันออกพรรษำ) 

ข้ำงโรงเรียนวัดบ้ำนก้อง 
อ ำเภอป่ำซำง 

- แข่งขันเรือยำว 5 - 20 ฝีพำย 
- กิจกรรมต่ำงๆ 

พฤศจิกำยน 
เดือนยี่ 

- ประเพณีเดือนยี่เป็ง ฟังเทศน์มหำชำต ิ วัดในจังหวัดล ำพูน - กิจกรรมเทศน์มหำชำติ,ลอยกระทง 
- ประเพณีแห่แค่หลวง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง - ประกวดขบวนแห่แค่หลวง 

- กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 
- ประเพณีแข่งเรือยำวประจ ำปี อ ำเภอป่ำซำง - กำรแข่งเรือยำว 

- กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 

ธันวำคม 
เดือน 3 เหนือ 

- งำนพระนำงจำมเทวีและงำนฤดู
หนำวกำชำดจังหวัดล ำพูน 

สนำมกีฬำกลำง 
จังหวัดล ำพูน 

- กำรแสดงมหรสพต่ำงๆ  
  กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- กำรออกร้ำนหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน 

- งำนร่วมใจสืบสำนต ำนำนป่ำซำง ศูนย์แสดงศิลปะ 
หัตถกรรมและสำธิต
เทศบำลต ำบลป่ำซำง 

- กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยของดี 
  อ ำเภอป่ำซำง 
- ชิมอำหำรพื้นเมือง 

- งำนฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชำวกะเหรี่ยง อ ำเภอลี้ , อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง  
อ ำเภอแม่ทำ , อ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง 

- กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่ำ 
- กำรสำธิต/จ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ชนเผ่ำ 

ที่มำ : ส ำนกังำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพนู (ปี 2563) 

 5. การศาสนา (ศาสนาพุทธ) 
ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำในจังหวัดล ำพูน 

1) ข้อมูลวัด/ส ำนักสงฆ์ (แยกมหำนิกำย/ธรรมยุต) 
อ าเภอ วัด/ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ วัดร้าง 

มหานิกาย ธรรมยุต 
เมืองล ำพูน 164 1 33 157 
ป่ำซำง 76 3 18 54 
แม่ทำ 38 0 11 25 
บ้ำนธิ 26 1 5 32 
บ้ำนโฮ่ง 47 1 17 3 
เวียงหนองล่อง 18 0 3 5 
ลี้ 66 2 23 2 
ทุ่งหัวช้ำง 20 0 13 4 

รวม 457 8 123 282 
ที่มำ : ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน ข้อมูล ณ วันที่  ๙ พฤศจิกำยน  2563 
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2) จ ำนวนพระภิกษุและสำมเณร  (แยกรำยอ ำเภอ) 
อ าเภอ มหานิกาย ธรรมยุต 

พระภิกษุ สำมเณร พระภิกษุ สำมเณร 

เมืองล ำพูน 532 565 16 0 
ป่ำซำง 235 136 20 0 
แม่ทำ 119 79 2 3 
บ้ำนธิ 67 32 1 0 
บ้ำนโฮ่ง 168 177 6 0 
เวียงหนองล่อง 54 25 1 0 
ลี้ 276 254 5 0 
ทุ่งหัวช้ำง 57 33 0 0 
รวม 1,508 1,301 50 3 

ที่มำ : ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
 
3) องค์กร/เครือข่ำยและบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จังหวัดล ำพูน 

 ประเภทองค์กร 
(1) ส ำนักศำสนศึกษำ     74 แห่ง 
(2) ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดล ำพูน มหำนิกำย   9 แห่ง 
(3) ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดล ำพูน ธรรมยุตินิกำย  1 แห่ง 
(4) หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล   63  แห่ง 

 ประเภทบุคคล 
(1) พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม    64 รูป 
(2) พระปริยัติธรรม แผนกบำลี    13  รูป 
(3) พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ    44 รูป 
(4) พระจริยนิเทศ       3 รูป 
(5) พระธรรมทูต      55 รูป 
(6) พระบัณฑิตเผยแผ่      5 รูป 
(7) พระวิปัสสนำจำรย์     11 รูป 
(8) พระปริยัตินิเทศก์      8 รูป 

ที่มำ : ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
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๔) จ านวนศาสนาสถานของศาสนาอื่นในจังหวัดล าพูน  (แยกรายอ าเภอ) 
อ าเภอ ศาสนาอื่น 

ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
เมืองล ำพูน 24 1   ชื่อฮัลอันชอรี   
ป่ำซำง 4  
แม่ทำ 4  
บ้ำนธิ 3  
บ้ำนโฮ่ง 4  
เวียงหนองล่อง 1  
ลี้ 9  
ทุ่งหัวช้ำง 2  

รวม 51 1 
ที่มำ : ส ำนกังำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพนู ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

อ าเภอเมืองล าพูน          
1. คริสตจักรล ำพูน                                     ศจ.สมเกียรติ น้อยค ำภำ 
2. คริสตจักรพันธกิจไทย-เกำหลี                     ศจ.สมชติ หัวนำ 
3. คริสตจักรเบธเอล                                   ศจ.สรำวธุ อินทะพันธ์ 
4. คริสตจักรแห่งนิมิตล ำพูน                          ศบ.อ ำนวย เจริญเรือง 
5. คริสตจักรบ้ำนสันป่ำสัก                            คศ.ดนัย เพ็ชรชัยศรี 
6. คริสตจักรไทยล ำพูน                                ศจ.ณรงค์เดช ลีลำศีลธรรม 
7. คริสตจักรแบ๊บติสศิลำ                              ศบ.โจนำธำน/Jonathan Ballou 
8. คริสตจักรล ำพูนนำนำชำติ                          ศจ.ปำรค์ ซอง ยอง 
9. คริสตจักรพระคุณล ำพูน                            ศจ.บอม/Rev.Bawm Zung 
10. คริสตจักรคริสตจักรเสรีภำพในพระวิญญำณ   ศบ.สมศักดิ์ วงค์ประเสริฐ 
11. ศูนย์คริสเตียนบ้ำนกลำง                          อศจ.อภิรดี ยงพิทยำพงษ์ 
12. คริสตจักรไมตรีจิต                                 ศบ.บัญชำ ชัยชนะ 
13. วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัส                          ซีซี ล ำพูน 
14. คริสตจักรควำมหวังล ำพูน                        ศบ.อำนุภำพ รังสีสว่ำง 
15. คริสตจักรเซเวนเดย์แอ็ดเวนติส                 ศบ.อุดม ศรีสุข 
16. คริสตจักรฮิมล ำพูน                               ศบ.จ ำลอง ดอยฟ้ำ 
17. คริสตจักรสร้ำงสรรค์                             ศบ.พิเชษฐ์ ปินตำ 
18. สถำบันพระคริสตธรรมล ำพูน                   ศจ.สมเกียรติ น้อยค ำภำ 
19. ศูนย์พันธกิจไทย-เกำหลี                          ศจ.ดร.คิม จัง วอล 
20. ศูนย์พันธกิจสันติภำพ                             ศจ.สำมำรถ น้อยค ำภำ 
21. พันธกิจท ำ...โครงกำรพระคัมภีร์ภำษำค ำเมือง   ครูรัฐพล ไทยะลักษณ์ 
22. องค์กำรกีเดี้ยนร์/ค่ำยกีเดี้ยนร์ล ำพูน            ผป.สุวิทย์ สัตยวงค ์
23. ศูนย์ประกำศข่ำวประเสริฐอุโมงค์               อ.กรรชิง ทองแสง 
24. คริสตจักรสันติภำพล ำพูน                        อ.ศวรรยำ น้อยค ำภำ 
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อ าเภอป่าซาง 
1. คริสตจักรป่ำซำงเมโทรดิส               ศบ.สุรเชษ มงคลเลิศนภำ 
2. ศูนย์ประกำศสันติภำพน้ ำดิบ             อศจ.กิติศักดิ์ ยงพิทยำพงษ์ 
3. คริสตจักรสันติภำพป่ำซำง                อศจ.ณัฐมนต์ แผลงศร 
4. คริสตจักรบ้ำนห้วยน้ ำใส                  ศบ.  

อ าเภอแม่ทา 
1. คริสตจักรแบ๊บติสหนองหล่ม             ศบ.คงศักดิ์ จันทร์เรือน 
2. คริสตจักรบ้ำนผำนด่ำน                  ศจ.วิรพล ประวัง 
3. หมวดคริสเตียนแม่เหล็ก                 ผป.สมบูรณ์ อินจำย 
4. ศูนย์ประกำศแม่ทำ                     ศบ.     

อ าเภอบ้านธิ 
1.คริสตจักรสุทธิธรรมบ้ำนธิ         คศ.ประชำ ใจมำ 
2. คริสตจักรบ้ำนห้วยยำบ           ผป.ไพฑูลย์ เชียงรุ่ง 
3. ศูนย์ประกำศแห่งนิมิต            อ.สุณีรัตน์ ปันเจริญ 

อ าเภอบ้านโฮ่ง 
1. คริสตจักรนิมิต                    ศจ.คิม โยง ซิก 
2. วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัส ซีซี บ้ำนป่ำแปล      คุณพ่อเฟอร์ดินันโด พิสโตเร 
3. ศูนย์ประกำศโรมันคำทอลิกบ้ำนโฮ่ง            บำทหลวงปรูโน ซอปเปลซ่ำ 
4. ศูนย์ประกำศแห่งนิมิต             อ.รำตรี กัลป์ละหะ 

อ าเภอเวียงหนองล่อง 
1. หมวดคริสเตียนบ้ำนดงวังหมุ้น      ผป.ก ำพล ปัญญำวงค์ 

อ าเภอลี้ 
1. คริสตจักรลี้มีสุข                  ศบ.วำทะพร ประทีปทอง 
2. คริสตจักรลี้พึ่งธรรม              ผป.อ ำไพ เหลืองสะอำดกูล 
3. คริสตจักรผำลำด                 ศบ.ทองหยด กฤษพรสูงส่ง 
4. ศูนย์คริสเตียนแม่ลำน               
5. ศูนย์คริสเตียนเด่นเหม้ำ            
6. ศูนย์คริสเตียนผำต้ำย                 
8. คริสตจักรควำมหวังแม่ตืน           
9. ศูนย์ประกำศบ้ำนแม่จ๊อง        คศ.สุรชัย กันทะสุ 

อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
1. หมวดพันธกิจคริสเตียนทุ่งหัวช้ำงมำโพ      คศ.ก ำพล รัตนบรรพตศรี 
2. ศูนย์ประกำศแห่งนิมิต                         อ.นเรศ ศิริบุญทำกำรย 
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 1.7) ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ รำษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดล ำพูน มีกำรกระจำยตัวอำศัยอยู่ใน 4 อ ำเภอ 
ประกอบด้วย อ ำเภอลี้ ทุ่งหัวช้ำง แม่ทำ และบ้ำนโฮ่ง มีจ ำนวนทั้งสิ้น 60 กลุ่มบ้ำน 12,623 หลังคำเรือน 
12,827 ครอบครัว เป็นเพศชำย 22,148 คน หญิง 21,043 คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 43,191 คน 
 จำกตำรำง เป็นกำรจ ำแนกข้อมูลตำมอ ำเภอ พบว่ำอ ำเภอลี้ มีกำรกระจำยตัวของรำษฎรบนพ้ืนที่สูง
มำกที่สุด จ ำนวน 22,574 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 รองลงมำได้แก่ อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จ ำนวน 11,652 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.98 อ ำเภอแม่ทำ จ ำนวน 6,178 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
จ ำนวน 2,787 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45  
 

ตารางแสดงจ านวนหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน/ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดล าพูน 

 
อ าเภอ 

 
กลุ่มชาติพันธ์ 

จ านวน ประเภท สถานภาพ 
หมู่บ้าน ต าบล หลังคา

เรือน 
ครอบครัว ชาย หญิง รวม มีสัญชาติไทย ไม่มี

สัญชาติ
ไทย 

ลี ้ กะเหรี่ยง 24 6 4,185 4,185 9,355 8,676 18,031 17,964 67 
ไทยพ้ืนรำบ 2,037 2,037 2,209 2,334 4,543 4,543 - 

ทุ่งหัวช้ำง กะเหรี่ยง 17 3 3,648 3,678 5,851 5,801 11,652 11,651 1 
แม่ทำ กะเหรี่ยง 13 4 1,888 1,981 3,289 2,889 6,178 6,178 - 

บ้ำนโฮ่ง กะเหรี่ยง 6 2 697 769 1,195 1,049 2,244 2,243 1 
ไทยพ้ืนรำบ 168 177 249 294 543 543 - 

รวม 2 60 15 12,623 12,827 22,148 21,043 43,191 43,122 69 
  ที่มำ : ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดล ำพูน , มีนำคม 2563 

1.8) ข้อมลูด้านสาธารณสุข 
ตารางแสดงจ านวนหน่วยบริการสาธารณสุข ภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดล าพูน  (หน่วย:แห่ง)
  

จังหวัด 
โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ (แห่ง) โรงพยาบาลสังกัด

เอกชน (แห่ง) รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. อ่ืนๆ 

ล าพูน - 1 7 72 - สถำนพยำบำลเอกชน/คลินิก 131 แห่ง 
- ศูนย์บริกำรเทศบำล 1 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม 32 แห่ง 

5 

  หมายเหตุ. รพศ.=โรงพยำบำลศนูย์        ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

    รพท. = โรงพยำบำลทั่วไป    
    รพ.สต. = โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล 
    รพช. = โรงพยำบำลชุมชน   อื่น ๆ 

 จังหวัดล ำพูนมีหน่วยบริกำรสำธำรณสุข ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน จ ำนวนทั้งสิ้น 246 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 72 แห่ง สถำนพยำบำล
เอกชน/คลินิก 131 แห่ง ศูนย์บริกำรเทศบำล 1 แห่ง คลินิกทันตกรรม 32 แห่ง และโรงพยำบำลสังกัดเอกชน 5 แห่ง 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรต่อแพทย์รายจังหวัด               (หน่วย : คน) 

จังหวัด แพทย์ ประชากร ประชากรต่อแพทย์ 

ล ำพูน 136 402,011 2,956 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู ณ วันที่ 31 ธันวำคม. 2563 

 

 จังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 402,011 คน มีแพทย์ จ ำนวน 136 คน จ ำนวนประชำกร  
ต่อแพทย์ คิดเป็นประชำกร 2,956 คน ต่อแพทย์ 1 คน 

 1.9) ข้อมลูด้านการศึกษา 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบจ าแนกตามระดับชั้น ปี พ.ศ. 2565  (หน่วย:คน) 

ที่มำ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพนู ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 
 

 จังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำในระบบ จ ำแนกตำมระดับชั้น ปี พ.ศ. 2565 จ ำนวนทั้งสิ้น 
66,628 คน ดังนี้ ระดับอนุบำล 13,417 คน ระดับประถมศึกษำ 24,095 คน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
12,471 คน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 9,171 คน ระดับ ปวช. 4,345 คน ระดับ ปวส. 2,273 คน และ
ระดับปริญญำตรี 556 คน  
ตารางแสดงสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ จ าแนกรายสังกัด รายจังหวัด ปีการศึกษา 2565 

(หน่วย:จ ำนวน:แห่ง) 

 ที่มำ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพนู ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน. 2565 
 

 จังหวัดล ำพูนมีสถำนศึกษำในระบบ นอกระบบ จ ำแนกรำยสังกัด ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวนทั้งสิ้น 
375 แห่ง ดังนี้ สพฐ. 184 แห่ง เอกชน 25 แห่ง อำชีวศึกษำ 8 แห่ง อุดมศึกษำ 1 แห่ง ท้องถิ่น 121  
แห่ง กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 18 แห่ง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 10 แห่ง 
และ กศน. 8 แห่ง 
 

จังหวัด 
ระดับการศึกษา (คน) 

อนุบำล ประถม ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม 

ล าพูน 13,417 24,095 12,471 9,171 4,645 2,273 556 66,628 

รายการสถานศึกษา (แห่ง) 

ในระบบ นอกระบบ 
รวม 

สพฐ. เอกชน อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ ท้องถิ่น พัฒนำสังคมฯ ส ำนักพุทธ ฯ กศน. 

184 25 8 1 121 18 10 8 375 

http://analytic.nlic.mol.go.th/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FNLIC_REPORT%2FMOE%2FDASHBOARD%2FMOE_002&Page=page%201
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) ปี พ.ศ. 2562 – 2564   

จังหวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ระดับประเทศ 32.34 33.79 31.75 
จังหวัดล าพูน 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 32.81 35.29 35.70 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 

27.37 27.80 30.31 

- ส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ 26.79 28.84 29.73 
- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 27.88 29.45 57.22 
-ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 24.70 25.18 27.03 

ที่มำ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพนู ข้อมูล ณ  วันที ่31 พฤษภำคม 2565 
  

 จังหวัดล ำพูนมีผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2562 – 2564 โดยแยกตำมสังกัดปรำกฏว่ำ  
 ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีผลคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำ
ระดับประเทศ   
 ปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีผลคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำ
ระดับประเทศ   
 ปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น มี
ผลคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำระดับประเทศ   
 

 10) ข้อมูลด้านภาคีเครือข่าย  
 ตารางแสดงจ านวนองค์กรภาคีเครือข่าย  

องค์กร จังหวัด 
องค์กรสำธำรณประโยชน์ ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 121 
องค์กรสวัสดิกำรชุมชน ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 38 
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 57 
สภำเด็กและเยำวชน 66 
สภำองค์กรคนพิกำร 17 
ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป 36 
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งเสริมอำชีพของผู้สูงอำยุ (ศพอส.) 27 
ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 58 
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องค์กร จังหวัด 
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 1,590 
โครงกำรบ้ำนมั่นคง (พอช.) 0 
สภำองค์กรชุมชน 57 
ข้อมูลคลังปัญญำผู้สูงอำยุ 1,357 
ชมรมผู้สูงอำยุ 645 

ที่มำ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จังหวัด ขอ้มูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2564 
 

 จังหวัดล ำพูนมีองค์กรภำคีเครือข่ำย ดังนี้ องค์กรสำธำรณประโยชน์ ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
121 องค์กร องค์กรสวัสดิกำรชุมชน ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 38 องค์กร กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน 57 กองทุน สภำเด็กและเยำวชน 55 แห่ง สภำองค์กรคนพิกำร 17 แห่ง ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป  
36 แห่ง ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพของผู้สูงอำยุ (ศพอส.) 27 แห่ง ศูนย์พัฒนำครอบครัว  
ในชุมชน (ศพค.) 58 แห่ง อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 1,590 คน สภำองค์กรชุมชน  
57 ต ำบล ข้อมูลคลังปัญญำผู้สูงอำยุ 1,357 คน และชมรมผู้สูงอำยุ 645 ชมรม 

2) สถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1) สถานการณ์ด้านสังคม 
 สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) จังหวัดล ำพูนมีประชำกรเด็ก จ ำนวน 64,834 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.13 ของประชำกรทั้งหมด พบว่ำจ ำนวนประชำกรเด็กมีจ ำนวนลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำถึง 4,846 คน  
จำกจ ำนวนประชำกรเด็กมีสถำนกำรณ์เด็กที่น่ำเป็นห่วง ดังนี้ เด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม จ ำนวน 490 รำย 
เด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ ำนวน 2,177 รำย และเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและไม่พร้อมในกำรเลี้ยงดู 
จ ำนวน 181 รำย และเด็กที่ถูกทำรุณกรรมทำงร่ำงกำย จิตใจ และทำงเพศ ที่มีกำรด ำเนินคดี จ ำนวน  
2 รำย  ทั้งนี้ จังหวัดล ำพูนมีเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ ำนวนทั้งสิ้น 11,454 คน 
 สถานการณ์เยาวชน (อายุ 18 – 25 ปี) จังหวัดล ำพูนมีประชำกรเยำวชน จ ำนวน 35,124 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของประชำกรทั้งหมด พบว่ำจ ำนวนประชำกรเยำวชนมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ  
จ ำนวน 2,634 คน จำกจ ำนวนประชำกรเยำวชนมีสถำนกำรณ์เยำวชนที่น่ำเป็นห่วง ดังนี้ เยำวชนที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมำะสม จ ำนวน 773 คน และเยำวชนที่ถูกทำรุณกรรมทำงร่ำงกำย จิตใจ และทำงเพศ จ ำนวน 1 คน 
 สถานการณ์สตรี (สตรีที่มีอายุ 25 – 59 ปี) จังหวัดล ำพูนมีประชำกรสตรี จ ำนวน 106,043 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.38 ของประชำกรทั้งหมด พบว่ำประชำกรสตรีของจังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 
จ ำนวน 1,918 คน จำกจ ำนวนประชำกรสตรี มีสถำนกำรณ์ที่น่ำเป็นห่วง ดังนี้ แม่เลี้ยงเดี่ยวฐำนะยำกจน 
ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล ำพัง จ ำนวน 1,963 คน สตรีที่ถูกเลิกจ้ำง/ตกงำน จ ำนวน 3,961 คน และสตรีที่ถูก  
ท ำร้ำยร่ำงกำย จิตใจ จ ำนวน 15 คน  
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 สถานการณ์ครอบครัว จังหวัดล ำพูนมีกลุ่มครอบครัว จ ำนวนทั้งสิ้น 168,359 ครอบครัว  
โดยมีสถำนกำรณ์ครอบครัวที่น่ำเป็นห่วง ดังนี้ ครอบครัวยำกจน จ ำนวน 33,000 ครอบครัว ครอบครัวหย่ำร้ำง  
จ ำนวน 2,428 ครอบครัว ครอบครัวแหว่งกลำง จ ำนวน 450 ครอบครัว และครอบครัวที่มีคนในครอบครัว
กระท ำควำมรุนแรงต่อกัน 23 ครอบครัว  
 สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)จังหวัดล ำพูนมีพ้ืนที่กำรปกครองแบ่งเป็น 8 อ ำเภอ  
51 ต ำบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดล ำพูนมีผู้สูงอำยุ จ ำนวน 97,102 คน จำกประชำกร 
ทั้งจังหวัด จ ำนวน 402,011 คน คิดเป็นร้อยละ 24.15 เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจำกจังหวัดสิงห์บุรีและล ำปำง 
(ข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย วันที่ 31 ธันวำคม 2563) ซึ่งหมำยถึง จังหวัดล ำพูนเป็น   
"สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์" โดยจ ำแนกตำมช่วงอำยุ ดังนี้ 1) อำยุ 60 – 69 ปี จ ำนวน 59,897 คน 2)          
อำยุ 70 – 79 ปี จ ำนวน 25,123 คน 3) อำยุ 80 – 89 ปี จ ำนวน 10,188 คน 4) อำยุ 90 – 99 ปี จ ำนวน 
1,797 คน 5) อำยุ 100 ปีขึ้นไป จ ำนวน 97 คน จะพบว่ำจังหวัดล ำพูนมีประชำกรสูงอำยุที่มีอำยุระหว่ำง            
60 – 70 ปี มำกที่สุดคือ 59,897 คน คิดเป็นร้อยละ 61.68 ของจ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมด และในระยะ 6 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่
ปี 2558 – ปัจจุบัน จังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 15,995 คน                  โดย
มีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมจำกปี 2562 จ ำนวน 2,538 คน 
  สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุของจังหวัดล ำพูนที่น่ำเป็นห่วง ได้แก่ ผู้สูงอำยุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/หรือ                
ไม่มีคนดูแล/หรือไม่มีรำยได้/หรือผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้ำน จ ำนวน 5,037 คน ผู้สูงอำยุที่รับภำระดูแลบุคคล                    
ในครอบครัว เช่น คนพิกำร ผู้ป่วยเรื้อรัง บุตรหลำน และจิตเวช จ ำนวน 509 คน และผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำ
ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ จ ำนวน 1 คน  
 สถานการณ์คนพิการ คนพิกำรของประเทศไทย มีจ ำนวนทั้งสิ้น 2,076,311 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.13 ของประชำกรทั้งประเทศ โดยจังหวัดล ำพูนมีคนพิกำร จ ำนวน 22,013 คน แยกเป็นเพศชำย 10,938 คน 
เพศหญิง 11,075 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของประชำกรจังหวัดล ำพูน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)                           
จำกข้อมูลของศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดล ำพูน ซึ่งจังหวัดล ำพูนมีคนพิกำรสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
ประเภทควำมพิกำรที่พบมำกที่สุดคือ ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย จ ำนวน 12,229 คน รองลงมำ คือ 
ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย จ ำนวน 4,657 คน และอันดับสำม คือ ทำงจิตใจหรือพฤติกรรม จ ำนวน 
1,588 คน และช่วงอำยุที่มีจ ำนวนคนพิกำรมำกที่สุด คือ ผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 14,476 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.76 ของจ ำนวนคนพิกำร  
 สถำนกำรณ์คนพิกำรของจังหวัดล ำพูนที่น่ำเป็นห่วงคือ คนพิกำรมีควำมต้องกำรกำยอุปกรณ์ 
จ ำนวน 359 คน และคนพิกำรที่อยู่คนเดียวตำมล ำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จ ำนวน 20 คน รวมทั้งจ ำนวน    
คนพิกำรของจังหวัดล ำพูนที่เพ่ิมมำกขึ้นถึงจ ำนวน 2,521 คน ในระยะเวลำ 6 ปีย้อนหลัง นับจำกปี 2558 
จังหวัดล ำพูนมีคนพิกำรเพียง 19,492 คน 
 ปี 2563 จังหวัดล ำพูนมีกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร จ ำนวน 74 แห่ง จ ำนวน      
531 คน มีศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป ที่จัดตั้งโดยรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้ บริกำร      
คนพิกำรในระดับพ้ืนที่ หรือตำมประเภทควำมพิกำร หรือให้บริกำรแก่คนพิกำรเป็นกำรเฉพำะในเรื่องใด                    
เรื่องหนึ่ง จ ำนวน 36 แห่ง จังหวัดล ำพูนมีชมรม/สมำคมคนพิกำร จ ำนวน 17 ชมรม มีศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชน
เพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำคนพิกำรในชุมชน (CLC) 3 ศูนย์ รวม 20 แห่ง และมีผู้ช่วยคนพิกำร จ ำนวน 21 คน 
ดูแลคนพิกำร จ ำนวน 105 คน 
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 สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดล ำพูนมีสถำนกำรณ์ผู้ด้อยโอกำส ประจ ำปี 2563 ที่น่ำเป็นห่วง 
ได้แก่ คน มีกลุ่มชำติพันธุ์/ชนกลุ่มน้อย จ ำนวน 43,191 คน ผู้ติดเชื้อ HIV จ ำนวน 3,150 คน ผู้ติดยำเสพติด 
จ ำนวน 1,820 คน คนไร้ที่พ่ึง จ ำนวน 46 คน และผู้แสดงควำมสำมำรถ จ ำนวน 44 คน 
 สถานการณ์การค้ามนุษย์ นับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ปี 2564 จังหวัดล ำพูนไม่พบคดี                    
ที่เก่ียวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ โดยในปี 2563 ได้ด ำเนินกำรคัดแยกผู้ต้องสงสัยตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ จ ำนวน 
35 รำย เป็นเพศชำย 25 รำย  คิดเป็นร้อยละ 71.43 เพศหญิง 10 รำย คิดเป็นร้อยละ 28.57 เป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 
18 ปี จ ำนวน 4 รำย โดยทั้ง 35 รำย เป็นสัญชำติเมียนมำ (ไทใหญ่) และเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย                           
โดยผู้ต้องสงสัยตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ทั้งหมดเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยที่เข้ำมำเป็นแรงงำน  
ภำคเกษตรกรรม เนื่องจำกในฤดูเก็บเกี่ยวล ำไยซึ่งเป็นพืชผลผลิตทำงกำรเกษตรหลักของจังหวัดล ำพูน 
จ ำเป็นต้องใช้แรงงำนจ ำนวนมำก  
 สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนครอบครัวทั้งสิ้น 168,359 
ครอบครัว มีบ้ำน จ ำนวน 182,323 หลังคำเรือน มีศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน จ ำนวน 58 แห่ง                            
มีศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวจังหวัดล ำพูน (ศปกต.) จ ำนวน 16 แห่ง 
ส ำหรับสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จ ำนวน 6 ต ำบล  
รวมทั้งสิ้น 11,066 ครัวเรือน พบว่ำค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมเข้มแข็งของครอบครัวในภำพรวม ระดับคะแนน  
มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 75 และในปี 2563   ได้ด ำเนินกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว
จังหวัดล ำพูน ครอบคลุมพ้ืนที่  8 อ ำเภอ 25 ต ำบลๆ ละ 30 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 750 ครัวเรือน พบว่ำ  
ควำมเข้มแข็งครอบครัวไทย ในภำพรวมระดับต ำบล คิดเป็นร้อยละ 90.00 ถือว่ำมีค่ำเฉลี่ยที่สูงมำกและ  
จำกกำรส ำรวจข้อมูล จปฐ. ตัวชี้วัดที่  31 ครอบครัวมีควำมอบอุ่น พบว่ำ ผ่ำนเกณฑ์ 112,868 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 99.98  
                ส ำหรับสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวที่น่ำเป็นห่วงของจังหวัดล ำพูน ได้แก่ ครอบครัวที่มี
กำรกระท ำควำมรุนแรงต่อกัน (ควำมรุนแรงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเพศ) จ ำนวน 41 ครอบครัว รวม 41 รำย 
เป็นเพศชำย จ ำนวน 5 รำย เป็นเพศหญิง จ ำนวน 36 รำย โดยพบว่ำปัญหำควำมรุนแรงในเด็กที่อำยุต่ ำกว่ำ 9 ปี 
จ ำนวน 5 รำย เด็กอำยุ 10 – 18 ปี จ ำนวน 7 รำย อำยุ 18 – 59 ปี 21 รำย และอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 8 รำย      
และประเภทปัญหำที่พบได้แก่ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย 28 รำย ปัญหำเรื่องเพศ 3 รำย และปัญหำกำรข่มขู่/กักขัง/ทอดทิ้ง 
จ ำนวน 10 รำย  
 จังหวัดล ำพูนยังพบปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ตั้งแต่ปี 2556 – 2563 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ
อยู่ ระหว่ำง 14.61 – 21.70 (ซึ่ งสู งกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด ไม่ เกินร้อยละ 6.3 ต่อแสนป ระชำกร)   
ในปี 2563 จังหวัดล ำพูนมีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ เท่ำกับ 21.70 ต่อแสนประชำกร จ ำนวนทั้งสิ้น 88 รำย 
แบ่งเป็นเพศชำย 78 รำย คิดเป็นร้อยละ 88.63 และเพศหญิง 10 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.36 โดยช่วงอำยุ              
ที่มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 3 ล ำดับแรก ได้แก่ อำยุระหว่ำง 41 – 50 ปี จ ำนวน 21 รำย  (ร้อยละ 23.86) 
อำยุระหว่ำง 51 – 60 ปี จ ำนวน 19 รำย (ร้อยละ 21.59) และอำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี จ ำนวน 18 รำย  
(ร้อยละ 20.75)   
 จำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของครอบครัวจังหวัดล ำพูน จะพบว่ำ ปัญหำควำมรุนแรง                      
ในครอบครัวเพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 2 รำย รวมทั้งปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยที่มีเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 4 รำย 
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 สถานการณ์ด้านแรงงาน ผู้อยู่ ในวัยท ำงำนและก ำลังแรงงำน จังหวัดล ำพูน ปี  2564  
พบว่ำ มีประชำกรที่อยู่ในวัยแรงงำนหรือผู้ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน 356,847 คน เป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 
254,788 คน ประกอบด้วย ผู้มีงำนท ำ  251,853 คน และผู้ว่ำงงำน  2,935 คน ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 
102,059 คน 
 การมีงานท า  ผู้มีงำนท ำในจังหวัดล ำพูน จ ำนวน 251,853 คน หรือร้อยละ 98.85 ท ำงำน                         
ในภำคเกษตรกรรม 102,023 คน ร้อยละ  38.71 ส่วนผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม มีจ ำนวน 149,830 คน             
ร้อยละ 61.29 โดยกลุ่มนอกภำคเกษตรกรรมจะท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตมำกที่สุด จ ำนวน  55,438 คน               
ร้อยละ 37 รองลงมำ คือ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์  จ ำนวน  35,481 คน              
ร้อยละ 23.68 และกิจกรรมโรงแรมและอำหำร จ ำนวน  13,130 คน  ร้อยละ 8.76 ส ำหรับผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยมำกที่สุด จ ำนวน 56,837 คน ร้อยละ 22.57         
            การว่างงาน จังหวัดล ำพูน มีผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 2,935 คน อัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ที่ร้อยละ 1.15 
  แรงงานนอกระบบ  ปี 2564 มีแรงงำนนอกระบบจ ำนวน 159,318 คน (ร้อยละ 63.57)   
ของประชำกรที่มีงำนท ำ โดยส่วนใหญ่จะท ำงำนในภำคเกษตร จ ำนวน  99,860 คน (ร้อยละ 62.68 )                  
นอกภำคเกษตร จ ำนวน 59,458 คน (ร้อยละ 37.32) หำกจ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป   
มีจ ำนวน 41,623 คน (ร้อยละ 26.13) ส่วนด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำแรงงำนนอกระบบส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับต่ ำกว่ำ
ประถมศึกษำ คือ มีจ ำนวน  43 ,406 คน (ร้อยละ 27.24) และแรงงำนนอกระบบส่วนใหญ่มีอำชีพด้ำน
กำรเกษตรและประมง จ ำนวน 84,934 คน (ร้อยละ 53.31)  

 การบริการจัดหางานในประเทศ ในปี 2564 (เดือนมกรำคม - ธันวำคม 2564) นำยจ้ำง/ 
สถำนประกอบกำรได้แจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน 2 ,786 อัตรำ โดยมีผู้สมัครงำน จ ำนวน 925 คน และ 
กำรบรรจุงำนจะมีอัตรำบรรจุงำนต่อต ำแหน่งงำนว่ำงร้อยละ 46.55 ส่วนต ำแหน่งงำนว่ำงตำมระดับกำรศึกษำที่ต้องกำร
สูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 40.31 (1,123 อัตรำ) รองลงมำเป็นระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญำ มีควำมต้องกำร
ร้อยละ 35.28 (983 อัตรำ) และระดับปริญญำตรี ร้อยละ 13.39 (388 อัตรำ) ตำมล ำดับ ส ำหรับอำชีพที่มี  
กำรบรรจุงำนมำกที่สุด คือ อำชีพงำนพ้ืนฐำนต่ำง ๆ 1 ,374 อัตรำ (ร้อยละ 49.32) และอุตสำหกรรมที่มี
ต ำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด คือ กำรผลิต 1,610 อัตรำ (ร้อยละ 57.59) 

 แรงงานไทยในต่างประเทศ  ในปี 2564 จังหวัดล ำพูน มีผู้แจ้งควำมประสงค์ไปท ำงำน
ต่ำงประเทศจ ำนวน 224 คน โดยแรงงำนที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้มีกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน  126  คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และเป็นแรงงำนไร้ฝีมือ ส่วนวิธีกำรเดินทำงพบว่ำ  
ส่วนใหญ่เป็นประเภทนำยจ้ำงพำไปฝึกงำน จ ำนวน 125 คน (ร้อยละ 75.76) รองลงมำ ประเภท Re-Entry คือ
กลับไปท ำงำนอีกครั้งหนึ่งโดยกำรต่ออำยุสัญญำซึ่งมี จ ำนวน 22 คน (ร้อยละ 13.33) ,นำยจ้ำงพำไปท ำงำน 
จ ำนวน 12 คน (ร้อยละ 7.27) และเดินทำงไปท ำงำนด้วยตนเอง จ ำนวน 6 คน ส่วนใหญ่ภูมิภำคเอเชีย  
ยังคงเป็นตลำดแรงงำนหลักที่แรงงำนไทยในจังหวัดล ำพูนนิยมเดินทำงไปท ำงำนมำกที่สุด จ ำนวน 156 คน             
(ร้อยละ 94.55)  เมื่อพิจำรณำแรงงำนไทยที่เดินทำงไปท ำงำนในภูมิภำคเอเชีย 3 อันดับแรก ประเทศลำว 
จ ำนวน 126 คน (ร้อยละ 76.36) รองลงมำ ประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 23 คน  (ร้อยละ 13.94)  และประเทศสิงคโปร์,
เกำหลีใต้ มีสัดส่วนเท่ำกัน จ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 1.82)  
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 สถิตคนต่างด้าว  คนต่ำงด้ำวท ำงำนอยู่ในจังหวัดล ำพูน ปี 2564 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 12,009 คน พบว่ำ 
แรงงำนต่ำงด้ำวส่วนใหญ่เป็น แรงงำน MOU มติ ครม. 20 ส.ค. 2562 จ ำนวน  6 ,410 คน ร้อยละ 53.38 
รองลงมำ แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ตำมมำตรำ 63/2 ตำมมติ ครม. 29 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 2,350 คน 
ร้อยละ 19.57  แรงงำนต่ำงด้ำวไร้สัญชำติ จ ำนวน 1,313 คน ร้อยละ 10.93  แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ตำมมำตรำ 
63/2 ตำมมติ ครม. 28 กันยำยน 2564 จ ำนวน 839 คน ร้อยละ 6.99 แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ   
ตำมมำตรำ 63/2 ตำมมติ ครม. 4 สิงหำคม 2564 จ ำนวน 210 คน ร้อยละ 1.75, ประเภทน ำเข้ำตำม MOU จ ำนวน 
374 คน ร้อยละ 3.11 ,ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน  จ ำนวน 358 คน ร้อยละ 2.98 และ ประเภททั่วไป จ ำนวน 
155 คน ร้อยละ 1.29 
 การคุ้มครองแรงงาน จำกกำรตรวจสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 187 แห่ง มีลูกจ้ำงที่ 
ผ่ำนกำรตรวจ 6,236 คน ซึ่งสถำนประกอบกำรที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นเป็นสถำนประกอบกำรขนำดกลำง 
(ขนำด 10-49 คน)  ร้อยละ 50.27 รองลงมำ เป็นสถำนประกอบกำรขนำดเล็กต่ ำกว่ำ 10 คน ร้อยละ 28.34 
และสถำนประกอบกำร ขนำด 50-299 คน ร้อยละ 20.32 โดยสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.21 
(จ ำนวน 150 แห่ง) ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย ขณะที่สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย            
มีร้อยละ 19.79 (จ ำนวน 37 แห่ง) 

   - เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย คือ สิทธิกำรลำ รองลงมำ ข้อบังคับในกำรท ำงำน ,
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร, วันท ำงำน ,วันหยุดและกำรจ่ำยค่ำจ้ำง และเวลำพักตำมล ำดับ กำรด ำเนินกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนส่วนใหญ่ออกค ำสั่งให้
ด ำเนินกำรแก่เจ้ำของสถำนประกอบกำรเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป 

 

 การตรวจความปลอดภัยในการท างาน มีกำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  ทั้งสิ้น 
216 แห่ง ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งสิ้น 25,626 คน ส่วนใหญ่เป็นสถำนประกอบกำรขนำดกลำง (10-49 คน) 
ร้อยละ 40.74 และเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิต จ ำนวน 102 แห่ง ร้อยละ 47.22  โดยสถำนประกอบกำรปฏิบัติ
ถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย ร้อยละ 75 (162 แห่ง) ขณะที่สถำนประกอบกำร ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
มีร้อยละ 25 ( 54 แห่ง) ส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรออกค ำสั่งให้ปรับปรุงส่งเรื่องด ำเนินคดีออกค ำสั่งให้ส่งเอกสำร  
และออกค ำสั่งเรียกพบ ตำมล ำดับ 

  การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดล าพูน  ในช่วง  
ปี 2564 พบว่ำ  ไม่มีกำรแจ้งข้อขัดแย้งใดๆ 

 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท างาน ในปี 2564 จังหวัดล ำพูน มีกำรประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน จ ำนวน 518 คน โดยประเภทของควำมร้ำยแรง พบว่ำ ส่วนใหญ่จะ
หยุดงำน  ไม่เกิน 3 วัน กล่ำวคือมีจ ำนวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 86.10 รองลงมำเป็นผู้หยุดงำนเกิน  3 วัน จ ำนวน 
70 คน (ร้อยละ 13.51) และสูญเสียอวัยวะบำงส่วน , ตำย ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกัน จ ำนวน 1 คน  (ร้อยละ 0.19)             
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว พบว่ำ มีผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 48 คน               
ร้อยละ 10.21 
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  การเลิกจ้างแรงงาน 
  ส ำนักสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดล ำพูน รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเลิกจ้ำง ปี 2564  
พบว่ำ มีกำรเลิกจ้ำง จ ำนวน  11 แห่ง ลูกจ้ำงที่ได้รับผลกระทบ 264 คน ได้แก่  

 
 ส่วนบำงสถำนประกอบกำรใช้กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน มำตร 75 ที่ให้พนักงำนหยุดงำนแต่ยังคงจ่ำย
ค่ำจ้ำงในอัตรำ 75% ของเงินเดือน และมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรหยุดงำนจนกว่ำจะมีค ำสั่งซื้อเข้ำมำ 
จ ำนวน 38 แห่ง ลูกจ้ำงท่ีได้รับผลกระทบ  5,960 คน ได้แก่ 

ล าดับ ประเภทกิจการ สาเหตุ 
1. กำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

เครื่องประดับ  
- ประสบปัญหำโรคระบำด Covid-19 และ
ค ำสั่งซื้อสินค้ำลดลง 

2.   กำรผลิต ผลิตภัณฑ์จำกแก้ว - โครงกำรสมัครใจลำออก 
- ไม่มีค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ และปรับโครงสร้ำง
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ
ของบริษัทฯ  

3  ผลิตเครื่องประดับ  
 

- ปรับลดก ำลังคน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจของบริษัทฯ 

4 - ผลิตชิ้นสว่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
- ผลิตลวดทองแดง  

- กำรผลิตลดลงอย่ำงกะทันหัน และ
จ ำเป็นต้องลดก ำลังกำรผลิตลง 
- ปรับโครงสร้ำงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจ 

5  ขนส่งสินค้ำ - ย้ำยสำขำ 

6  ผลิตกรอบรูป เฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภำยใน
บ้ำน 

- บริษัทลดปริมำณกำรสั่งซื้อจำกบริษัท 
คู่ค้ำท ำให้เกิดภำวะขำดสภำพคล่องทำง
กำรเงิน 

ล าดับ ประเภทกิจการ สาเหตุ 

1. - ผลิตชิ้นสว่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
- ผลิตแปรงพู่กัน  
- ผลิตอำหำร 
- ชุบเคลือบผิวโลหะ 
- ผลิตเครื่องประดับ 
- ผลิตผลิตภัณฑ์จำกแก้ว  

- ประสบปัญหำโรคระบำด Covid-19 
และค ำสั่งซื้อสินค้ำลดลง 
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 การสวัสดิการ มีกำรส่งเสริมให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรแรงงำนนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด 
107 แห่ง ลูกจ้ำงที่ได้รับกำรส่งเสริม 5 ,213 คน ส่งเสริมกำรให้สถำนประกอบกำรกิจกำร เข้ำร่วมโรงงำน 
สีขำว 118 แห่ง ลูกจ้ำงที่ได้รับกำรส่งเสริม 3,113 คน   มีกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรแรงงำน/สร้ำงกำรรับรู้
ให้แก่แรงงำนนอกระบบ โดยกำรอบรมให้ควำมรู้แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ใช้แรงงำน จ ำนวน 8 แห่ง ลูกจ้ำง 102 คน      
และจัดคำรำวำนแก้จนเพ่ือให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน โดยให้ค ำปรึกษำ ชี้แจง แนะน ำตอบปัญหำ
เกี่ยวกับสิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน จ ำนวน 4 แห่ง ลูกจ้ำง 90  คน   
 การประกันสังคมจังหวัดล าพูน มีสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จ ำนวน 3,096 
แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 82,117 คน  และมีสถำนพยำบำลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถำนพยำบำลของ
รั ฐบำล จ ำนวน 1 แห่ ง  ( ร้ อยละ 1 .89 )  และสถำนพยำบำลเอกชน 2 แห่ ง  ( ร้ อยละ 22 .83 )                               
ของสถำนพยำบำลทั้งหมด 
 กองทุนประกันสังคม  มีจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรมีจ ำนวน  71 ,609 รำย (ร้อยละ 87.20)                           
ของผู้ประกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริกำรสูงสุด ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย  
มีผู้ประกันตนใช้บริกำร 49,490 รำย หรือร้อยละ 69.11 ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมด ส ำหรับปริมำณกำรจ่ำยเงิน
ประโยชน์ทดแทน พบว่ำ กรณีชรำภำพ มีกำรจ่ำยเงินสูงสุดถึง 146 ,492,470.66 บำท (ร้อยละ 29 ของ 
เงินประโยชน์ทดแทนท่ีจ่ำย)  

 2.2)  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  
      ภำพรวมเศรษฐกิจจังหวัดล ำพูนไตรมำส 2 ปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 7.2 ฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับไตรมำส
เดียวกัน ของปีก่อน จำกกำรขยำยตัว ด้ำนอุปทำน ขยำยตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน                  
โดยขยำยตัวจำกผลผลิตภำคเกษตรกรรมร้อยละ 16.0 จำกปริมำณผลผลิตมะม่วง ข้ำวเหนียว และล ำไย 
ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัว ร้อยละ 5.4 จำกภำษีมูลค่ำเพ่ิมหมวดอุตสำหกรรม จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 
และปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรมที่เพ่ิมขึ้น และภำคบริกำร ที่ขยำยตัวร้อยละ 6.6 จำกยอดขำยสินค้ำ
ทั้งปลีกและส่ง ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตำคำรที่เพ่ิมขึ้น ด้ำนอุปสงค์ ขยำยตัวร้อยละ 5.5                       
เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ผลจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐขยำยตัวร้อยละ 11.2 เพ่ิมขึ้นจำกรำยจ่ำยลงทุน                 
ที่ขยำยตัว 1 เท่ำ ผลจำกกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนขนำดใหญ่ในจังหวัดล ำพูน และกำรบริโภคภำคเอกชน
ขยำยตัวร้อยละ 4.4 จำกจ ำนวนรถจักรยำนยนต์จดทะเบียนใหม่ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่                  
ที่ขยำยตัวร้อยละ 47.7 และ 8.3 ตำมล ำดับ  

- ผลิตเครื่องแต่งกำยส ำเร็จรูป 
- ผลิตสิ่งทอ  
- ผลิตผ้ำม่ำน 
- ติดตั้งระบบท่อในโรงงำน 
- ผลิตเครื่องปริ้นเตอร์ 
- ผลิตเครื่องพิมพ์โทรสำร และชิ้นส่วนอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์   
- ผลิตชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยำนยนต์ 
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ด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดล ำพูน  อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปยังคงติดลบอยู่ที่ 
ร้อยละ -2.6 ลดลงจำกดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่หดตัว จำกกำรลดลงของสินค้ำใน 
กลุ่มข้ำวแป้งและผลิตภัณฑ์ จำกแป้ง กลุ่มผักสด และกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ ขณะที่สภำพคล่องใน
ระบบสถำบันกำรเงินมีกำรขยำยตัวของปริมำณเงินฝำกรวมสูงกว่ำปริมำณสินเชื่อ โดยปริมำณเงินฝำกรวมขยำยตัว                  
ร้อยละ 6.6 และปริมำณสินเชื่อขยำยตัว ร้อยละ 1.0 ส ำหรับกำรจ้ำงงำนของจังหวัดล ำพูนขยำยตัว ร้อยละ 1.7               
จำกภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรมและภำคบริกำร ที่เพ่ิมข้ึนเป็นส ำคัญ 

 

ตารางแสดงเครื่องชี้เศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน 

  2.1 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)  

 ภาคเกษตรกรรม ขยำยตัวร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกปริมำณ

ผลผลิตสินค้ำเกษตร ที่ส ำคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ มะม่วง ข้ำวเหนียวและล ำไยที่ขยำยตัว เนื่องจำกสภำพอำกำศ  

ที่เอ้ืออ ำนวยท ำให้ผลผลิตออกมำ จ ำนวนมำก ส ำหรับรำยได้เกษตรกรโดยรวมในไตรมำสนี้ขยำยตัวเมื่อ  

เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ตำมกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณผลผลิตสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ 

กราฟดัชนีภาคเกษตรกรรม  

 
                        ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำพูน ค ำนวณโดยส ำนกังำนคลังจังหวัดล ำพูน 
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รายไดเ้กษตรกร ผลผลติภาคเกษตรกรรม ราคาผลผลติ

เคร่ืองชี้ หน่วย ปี 2563 
ปี 2563 ปี 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ดัชนีผลผลติภำคเกษตรกรรม  %yoy 0.7  4.7  1.8  1.8  -4.6  -19.8  16.0  
ดัชนีผลผลติภำคอตุสำหกรรม %yoy -6.0  -9.6  -14.7 -5.3  -7.6  -1.9  5.4  
ดัชนีผลผลติภำคบริกำร %yoy -12.5  -26.7  -11.2  -2.2  -9.4  7.3  6.6  
ดัชนีกำรบริโภคภำคเอกชน %yoy -14.0  -15.9  -10.9  -18.3  -10.3  -1.8  4.4  
ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน %yoy 1.5  0.0  9.0  -3.0  0.1  -1.3  -1.3  
ดัชนีกำรใช้จ่ำยภำครัฐ %yoy 2.2  -13.9  3.2  12.5  9.6  14.6  11.2  
อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป %yoy -0.1  1.6  -1.3  -0.1  -0.4  -5.3  -2.6  
กำรจ้ำงงำน %yoy -0.2  -0.8  -3.0  1.1  1.8  0.3  1.7  
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 ภาคอุตสาหกรรม ขยำยตัวร้อยละ 5.4 ฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  
จำกเครื่องชี้ที่ส ำคัญ ทุกชนิด ได้แก่ ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหมวดอุตสำหกรรม จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม และ
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม ผลจำกผู้ประกอบกำรในโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำพูน มีแนวทำง
กำรรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) ที่ชัดเจน รวมทั้งกำร
ให้แรงงำนสลับกันเข้ำท ำงำนแบ่งตำมช่วงเวลำสำมำรถกลับมำผลิตได้ตำมปกติ และบำงแห่งมีกำรเพ่ิมก ำลัง
กำรผลิต โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม IC และ DCBA เช่น  
เครื่องไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับให้สัญญำณเสียง วงจรรวมที่ใช้ในทำงอิเล็กทรอนิกส์  
จำนบันทึกเทป อุปกรณ์หน่วยเก็บควำมจ ำแบบไม่ลบเลือน และอุปกรณ์ท่ีเป็นชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และ                       
กำรสื่อสำรจำกผลดีของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่อยู่ในช่วงขำขึ้น ประกอบกับปัญหำด้ำนกำรน ำเข้ำของ
ประเทศคู่ค้ำคลี่คลำยลง อุปสงค์ของประเทศคู่ค้ำกลับมำฟ้ืนตัว 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

 
ที่มา : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำพูน และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูน  

 

 ภาคบริการ ขยำยตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกยอดขำยสินค้ำ
ทั้งปลีกและส่ง ที่เพ่ิมขึ้น ตำมมำตรกำรช่วยสนับสนุนก ำลังซื้อของผู้บริโภคของภำครัฐ เช่น โครงกำรเรำชนะ
เริ่มใช้จ่ำยตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ ถึงช่วงเดือน มิถุนำยน และภำษีมูลค่ำเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตำคำร  
ผลจำกมำตรกำรจัดโรงแรมและ ที่พักเอกชนเป็นสถำนที่กักตัวเพ่ือเฝ้ำดูอำกำรผู้มีควำมเสี่ยงจำกโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) ประกอบกับฐำนที่ต่ ำในปีก่อน 

ผลผลิตภาคบริการ 
 
 
 
 

 
 
 
    ที่มา : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำพูน และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูน  

245.0 248.3
231.7 234.2 221.6 211.7 219.5 216.5 217.3 223.1

4.9 3.9 

-6.4 -2.0 -9.6 -14.7 -5.3 -7.6 -1.9 

5.4 

Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม %yoy เชิงเส้น (ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม)



33 
 

187.1
169.5 165.2

140.3
157.3 151.1

135.0 125.9
154.5 157.8

2.8 1.2 

-0.7 -7.8 -15.9 -10.9 -18.3 -10.3 -1.8 

4.4 

Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64

การบริโภคภาคเอกชน %yoy เชิงเส้น (การบริโภคภาคเอกชน)

2.2  เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)  
 การบริโภคภาคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  

จำกกำรขยำยตัวของจ ำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจ ำนวนรถจักรยำนยนต์จดทะเบียนใหม่ 
เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมในเขตนิคมอุตสำหกรรมล ำพูนกลับมำด ำเนินกำรตำมปกติและ    
บำงแห่งเพ่ิมก ำลังกำรผลิต แรงงำนมีรำยได้เพ่ิม ท ำให้มีควำมต้องกำรจ ำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียน
ใหม่และจักรยำนยนต์จดทะเบียนใหม่เพื่อใช้งำนเพ่ิมข้ึน 

 

การบริโภคภาคเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดล ำพูน และกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำคจังหวัดล ำพูน  
 การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -1.3 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกพ้ืนที่ได้                 

รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงรวมและสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุนที่ลดลง จำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จำกผลกระทบ
ของกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2564 

การลงทุนภาคเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดล ำพูน และส ำนักงำนขนส่งจังหวัดล ำพูน  
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 การใช้จ่ายภาครัฐ ขยำยตัวร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน สะท้อน

จำกกำรเบิกจ่ำย งบรำยจ่ำยลงทุนขยำยตัวถึง 1 เท่ำ โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนสะสม จ ำนวน 895.7 ล้ำนบำท 

จำกกำรเร่งเบิกจ่ำย งบลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ในจังหวัดล ำพูน อำทิเช่น โครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงหลวง

หมำยเลข 114 ป่ำสัก-สะปุ๋งของ แขวงทำงหลวงจังหวัดล ำพูน เป็นต้น ในขณะที่งบรำยจ่ำยประจ ำหดตัวในอัตรำร้อยละ 

 -0.1 จำกกำรชะลอกำรจัดประชุมฝึกอบรม และกำรจัดงำนเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19) โดยกำรเบิกจ่ำย งบประจ ำสะสม ณ ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 จ ำนวน 1,950.2 ล้ำนบำท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      

  
ที่มา รำยงำน MIS จำกระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  2.3 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

 ด้านการเงิน สภำพคล่องในระบบสถำบันกำรเงินของจังหวัดล ำพูนในไตรมำสที่ 2/2564  

พบว่ำมีกำรขยำยตัวของปริมำณเงินฝำกรวมสูงกว่ำปริมำณสินเชื่อรวม โดยปริมำณเงินฝำกรวมมียอดสะสมรวม 

43,251.5 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 6.6 จำกกำรรักษำสภำพคล่องของผู้ฝำก และผลต่อเนื่องจำกมำตรกำร

ด้ำนกำรเงินเพ่ือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด -19) ด้ำน

ปริมำณสินเชื่อรวมมียอดสะสมรวม 44 ,692.5 ล้ำนบำท ขยำยตัวลงในอัตรำร้อยละ 1.0 จำกสินเชื่อ 

เพ่ือธุรกิจที่เพ่ิมข้ึนจำกนโยบำยจูงใจในกำรให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำให้กับผู้ประกอบกำรและสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย 

เพ่ือกระตุ้นให้มีกำรลงทุน (สัดส่วนที่ธนำคำรพำณิชย์น ำเงินฝำกไปให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 72.1) 
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ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อภายในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ทีม่า : ธนำคำรแห่งประเทศไทยและธนำคำรพำณิชย์ในจังหวัดล ำพูน 
 

2.3 ด้านระดับราคา อัตรำเงินเฟ้อของจังหวัดล ำพูน ไตรมำส 2/2564 หดตัวในอัตรำร้อยละ 2.6  
2.4 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกกำรปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอำหำรและ

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำกกำรลดลงของสินค้ำในกลุ่มข้ำวแป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง 
กลุ่มผักสด และกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดล าพูน 

          
          ที่มา ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำพูน 
 
 
 
 

131.4 132.9 133.7 133.5 133.6 131.1 133.6 132.9 126.4 127.7

0.2 0.9 1.1 1.2 1.6 

-1.3 -0.1 -0.4 -5.3 -2.6 
Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64

ดัชนีรำคำผู้บริโภค อัตรำเงินเฟ้อ (%yoy) เชิงเส้น (ดัชนีรำคำผู้บริโภค)

4.8
5.8 6.0 4.0

6.1
8.6

10.0

6.4

2.0

6.6

1.5 2.6 
1.9 

0.2 0.4 0.1 

-1.0 

0.1 0.1 1.0 

Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64

%เงินฝำกรวม %สินเช่ือรวม
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 การจ้างงาน อัตรำกำรจ้ำงงำนเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 1.7 กลับมำฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกควำมต้องกำรแรงงำนที่กลับมำ
ของภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม และภำคบริกำรเป็นส ำคัญ 

ภาวการณ์มีงานท าในจังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา ส ำนักงำนสถิติจังหวัดล ำพูน 

 
3. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
 ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 (1 ม.ค. – 31 พ.ค.) 

จุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ PM 2.5 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 
3,180 2,823 561,461 ไร่ 411,651 36 วัน 39 วัน 
ลดลงร้อยละ 11.22 ลดลงร้อยละ    26 เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 

 

 จ านวนวันที่ PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ปี 2564 ปี 2563 
39 วัน 36 วัน 

ค่ำสูงสุด 102 มคก/ลบ.ม. ค่ำสูงสุด 100 มคก/ลบ.ม. 
 
 
 
 
  

97.5 98.3 99.5 97.2 96.7 95.4 100.6 99.0 97.0 97.0

-1.8 

0.6 1.4 0.9 

-0.8 -3.0 

1.1 1.8 0.3 1.7 

Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64

จ ำนวนผู้มีงำนท ำ อัตรำผู้มีงำนท ำ (%) เชิงเส้น (จ ำนวนผู้มีงำนท ำ)
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  สถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน มีสำเหตุเกิดขึ้นจำก 
ไฟป่ำ กำรเผำในที่โล่ง และกำรเผำพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งฝุ่นละอองจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรม และกำรจรำจร จังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ หมอกควัน และ 
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีตำมกรอบนโยบำยรัฐบำล กระทรวง 
และกรมที่เกี่ยวข้องก ำหนด รวมทั้งมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือกำรจัดกำรปัญหำที่ได้จำกกำรประชุมปรึกษำหำรือ
หน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ในพ้ืนที่รูปแบบคณะกรรมกำรศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดล ำพูน และ 
ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำจังหวัดล ำพูน ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร 
ควบคุม ก ำกับดูแล ประสำนและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน วิ เครำะห์สถำนกำรณ์และรำยงำนผล 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้สื่อมวลชนและประชำชนทรำบ จัดระบบสื่อสำรและโทรคมนำคมให้สำมำรถ  
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ ประสำนงำนหน่วยงำนภำคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือประชำชน และ
รับเรื่องรำวร้องทุกข์ โดยมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำจังหวัดล ำพูน ดังนี้  

การแบ่งช่วงระยะเวลาการด าเนินการ 
  1) ช่วงเตรียมการ ระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงเดือนมกรำคมของทุกปี โดยกำรด ำเนินกำร
ประชุมเตรียมกำร กำรจัดกำรเชื้อเพลิง ทั้งพ้ืนที่ป่ำ พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ริมทำง และพ้ืนที่ชุมชน/เมือง กำรท ำ
แนวกันไฟ กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เครือข่ำย และกำรบูรณำกำรข้อมูล 
  2) ช่วงรับมือ ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงพฤษภำคม ให้มีกำรรำยงำนข้อมูลและแจ้งเตือน
สถำนกำรณ์ กำรระดมสรรพก ำลัง กำรเคลื่อนก ำลังจำกพ้ืนที่อ่ืนเข้ำในพื้นที่เสี่ยง และกำรลำดตระเวนเฝ้ำระวัง 
และดับไฟ โดยใช้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ กำรบังคับใช้กฎหมำย ลำดตระเวนเฝ้ำระวังดับไฟ กำรด ำเนิน
มำตรกำรลดฝุ่นละอองจำกแหล่งก ำเนิดต่ำงๆ    
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  3) ช่วงฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน โดยกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำที่ถูกไฟไหม้ กำรส่งเสริมเครือข่ำย
เกษตรกร/ชุมชนปลอดกำรเผำ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน และประชำชน  
 

 มาตรการบริหารจัดการ จังหวัดล ำพูนได้บริหำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ประกอบด้วย 5 มำตรกำรหลักตำมนโยบำยรัฐบำล ได้แก่  

1) ระบบบัญชาการเหตุการณ์  โดยให้ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดและอ ำเภอ  
เป็นองค์กรหลักในกำรอ ำนวยกำร สั่งกำร ระดมสรรพก ำลัง ทรัพยำกร และประสำนกำรปฏิบัติระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอ เป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ ์

2) สร้างความตระหนัก สร้ำงกำรรับรู้กับประชำชนทรำบถึงมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควันและกำรส่งเสริมให้ประชำชน นักเรียน เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำ 
ประชำสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่ำให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือป้องกันไฟป่ำ ผ่ำนหอกระจำยข่ำวทุกแห่ง  
ออกประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ขอควำมร่วมมือป้องกันไฟป่ำ โดยสถำนีควบคุมไฟป่ำ 3 สถำนี หน่วยป้องกันและ
พัฒนำป่ำไม้ 8 อ ำเภอ และสถำนีต ำรวจภูธร 12 สถำนี  

3) ลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยให้จัดท ำแนวกันไฟ กำรควบคุมกำรเผำ ส่งเสริมกำรใช้สำร 
หมักชีวภำพเพ่ือย่อยสลำยตอซัง และกำรน ำเศษวัสดุทำงกำรเกษตรมำท ำอำหำรสัตว์ และก ำชับก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน อปท. คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน สอดส่อง ตักเตือน ห้ำมปรำม ผู้ที่จุดไฟเผำเศษวัส ดุ 
ทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะตำมเขตรอยต่อระหว่ำงชุมชนกับเขตป่ำไม้  
โดยมีผลกำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เฉพำะในพ้ืนที่ป่ำสงวนและ  
ป่ำอนุรักษ์ ดังนี้ 
 

พื้นที่ป่า 

พื้นที่
เป้าหมาย 

(ไร่) 

ด าเนินการ
แล้ว (ไร่) 

คงเหลือ (ไร่) หมายเหตุ 

ป่ำสงวน
แห่งชำติ 

ไม่มีแผน ฯ 0 0 

 
ไม่มีแผน ฯ 

 

ป่ำอนุรักษ์ 45,259 18,313 

 
 

26,946 

(ไม่มีควำม
จ ำเป็น 

ต้องจัดกำร)  

1. จังหวัดออกประกำศยุติจัดกำร
เชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564 
เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เหมำะสม  
2. พ้ืนที่ป่ำไม้ ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำร
จัดกำรเชื้อเพลิงหลังสิ้นสุดประกำศ
ห้ำมเผำเด็ดขำด (30 เม.ย. 2564) 

รวม 45,259 18,313 26,946  
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ผลการควบคุมและดับไฟป่า 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ของแต่ละอ ำเภอ เข้ำตรวจสอบจุดควำมร้อนที่เกิดขึ้นและดับไฟ ดังนี้ 
  

อ าเภอ 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 
(วันที่ 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 64) 

พ้ืนที่เสียหาย (ไร่) 
(ป่าสงวนแห่งชาติ) 

พ้ืนที่เสียหาย (ไร่) 
(ป่าอนุรักษ)์  

ทุ่งหัวช้าง 136 327 - 
บ้านโฮ่ง 358 835 997 
ป่าซาง 90 323.62 - 

เมืองล าพูน 164 550.125 311 
แม่ทา 534 732 5,352 

ลี้  1,451  598 2,993 
เวียงหนองล่อง 0 - - 

บ้านธ ิ 90 40 714 
รวม 2,823 3,405.75 10,367 

 

มาตรการควบคุมฝุ่นละอองจากมลพิษอ่ืนๆ นอกจำกปัญหำไฟป่ำแล้ว จังหวัดล ำพูน ยังได้ก ำหนด
มำตรกำรควบคุมฝุ่นละออง PM2.5 จำกมลพิษอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1) การควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดล ำพูนมีกำรจัดตั้งจุด
ตรวจวัดควันด ำ ของรถยนต์ทั้งของภำคเอกชนและส่วนรำชกำร ตรวจสอบมลพิษจำกรถ (ควันด ำ) ยอดสะสม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 31 พฤษภำคม 2564 ออกตั้งจุดตรวจวัดควันด ำ จ ำนวน 98 ครั้ง ตรวจสอบรถ 
จ ำนวน 1,716 คัน (รถตำม พ.ร.บ.รถยนต์ 43 คัน, รถตำม พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก 1,673 คัน) 

2) การควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้าง โดยเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้
กฎหมำย เพ่ือส่งเสริมกำรก่อสร้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้พรมน้ ำลดฝุ่นตลอดเส้นทำงที่มีกำรก่อสร้ำง
ทุสำยทำงกำรฉีดพ่นละอองน้ ำเพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื้นในอำกำศและลดปริมำณฝุ่นละออง PM 2.5   

3) การควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม  จังหวัดล ำพูนเป็นที่ตั้ งของนิคม
อุตสำหกรรมภำคเหนือ สวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ และโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวนมำก จึงมีกำรเน้นย้ ำ
ตรวจตรำเฝ้ำระวังโรงงำน ที่มีกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงหม้อไอน้ ำ และเข้มงวด ติดตำมก ำกับดูแล จ ำนวน 450 
โรงงำน รวมไปถึงรถยนต์ที่ใช้ในกำรขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ  
จำกภำคอุตสำหกรรมในกิจกรรม CSR ร่วมสร้ำงแนวกันไฟ สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ สนับสนุนเครื่องเป่ำใบไม้  
รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภำพอำกำศ PM 2.5 และสำรมลพิษอ่ืนๆ ในพ้ืนที่สวนอุตสำหกรรม
เครือสหพัฒน์ ยอดสะสมจ ำนวน 28 โรงงำน (เป้ำหมำย 58  โรงงำน)  

4) การควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนัก
ให้แก่ประชำชน อำทิ ส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนบุคคลอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรใช้พลังงำนสะอำด
ในครัวเรือน กำรงดกำรเผำในชุมชน 
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พื้นที่ส าคัญท่ีต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไขเป็นพิเศษ 
จำกกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ สภำพปัญหำ และสำเหตุกำรเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในปี 2564

จังหวัดล ำพูนได้ก ำหนดพ้ืนที่ส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขเป็นพิเศษ คือ พื้นที่ต าบลก้อ อ าเภอลี้  
ต ำบลที่มีจ ำนวนจุดกำรเผำไหม้สูงสุดของจังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ ในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์เชื่อมต่อหลำยจังหวัด ประชำชนต้องพ่ึงพิงป่ำไม้เพ่ือชีวิตควำมเป็นอยู่และหำรำยได้  
จึงมีมำตรกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย กำรจัดหำแหล่งน้ ำ กำรส่งเสริม
อำชีพ กำรเกษตรปลอดกำรเผำ กำรจัดหำพ้ืนที่ท ำกิน กำรสร้ำงอำชีพเสริม กำรป้ องกันไฟป่ำ และกำร
ประชำสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิผู้รับทุนอนันทมหิดล และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และพ้ืนที่  
ที่ส ำคัญอีกพ้ืนที่หนึ่ง คือ บริเวณดอยขะม้อ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เป็นพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำล ำธำร แหล่งน้ ำศักดิ์สิทธิ์ 
ในพระรำชพิธีส ำคัญต่ำงๆ โดยด ำเนินกำรร่วมกัน ระหว่ำงภำคประชำชน ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน วัด หน่วยป้องกัน
และพัฒนำป่ำไม้ สถำนีควบคุมไฟป่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมท ำแนวกันไฟ เพ่ือลดกำรเผำ  
จัดเวรยำมคัดกรองผู้ที่จะข้ึนไปสักกำระ ลำดตระเวนและจัดชุดปฏิบัติกำรดับไฟ  
  มาตรการระยะยาว ในกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำที่ถูกไฟไหม้ มีกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำเพ่ิมควำมชุ่มชื้นให้กับ
พ้ืนที่ป่ำ เป้ำหมำย 1,300 ฝำย ภำยในปี 2567 ซึ่งปัจจุบันได้ด ำเนินกำรไปแล้วจ ำนวน 484 ฝำยในลักษณะ
กิจกรรม CSR ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชน เป็นเจ้ำภำพร่วมด ำเนินกำรก่อสร้ำง รวมทั้งมี
มำตรกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกหยุดเผำ โดยให้ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน และผู้บริหำร อปท.
ทุกแห่ง พบปะพูดคุยกับประชำชนในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน มอบหมำยให้อ ำเภอร่วมกับภำคีเครือข่ำยผู้ใหญ่บ้ำน 
จับเข่ำคุยกลุ่มเสี่ยง “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” โดยมีกลุ่มบุคคลเสี่ยงในพ้ืนที่ 8 อ ำเภอ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยำว  
 

อ าเภอ 
เป้าหมายจังหวัด 

ปี 2564 
ผลการด าเนินงานปี 2564 

ส ารวจพิกัดแล้ว สร้างแล้ว 

ทุ่งหัวช้าง 90 240 128 
บ้านโฮ่ง 80 87 83 
ป่าซาง 10 15 16 

เมืองล าพูน 100 124 115 
แม่ทา 100 132 126 

ลี้ 470 552 509 
เวียงหนองล่อง 10 10 14 

บ้านธ ิ 140 149 71 
รวม 1,000 1,309 1,062 
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ภาคการผลิต 2009 2010 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
ภาคเกษตร 10,597  16,977  21,886  22,469  17,630  21,735  14,194  13,206  14,780  16,957  13,579  
อัตราการเปล่ียนแปลง 60.21    28.91    2.67     (21.54)   23.28    (34.70)   (6.96)    11.92    14.73    (19.92)   
อุตสาหกรรม 27,314  37,352  32,468  28,125  28,523  34,768  35,218  35,245  36,963  38,967  41,485  
อัตราการเปล่ียนแปลง 36.75    (13.07)   (13.38)   1.42     21.90    1.29     0.08     4.87     5.42     6.46     
บริการ 15,400  16,979  18,471  19,488  18,701  20,442  20,249  21,835  23,571  25,190  25,821  
อัตราการเปล่ียนแปลง 10.26    8.79     5.50     (4.04)    9.31     (0.95)    7.83     7.95     6.87     2.51     
Gross provincial product (GPP) 53,310  71,308  72,825  70,081  64,854  76,945  69,660  70,286  75,313  81,114  80,885  
อัตราการเปล่ียนแปลง 33.76    2.13     (3.77)    (7.46)    18.64    (9.47)    0.90     7.15     7.70     (0.28)    

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

3.1.2 ข้อมลูเชิงเปรียบเทยีบ 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการและแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัด  
ที่ครอบคลุมในทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 

จังหวัดล าพูนมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้นในอัตรา                    
ที่ลดลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ในปี 2552 มีมูลค่า 53,310 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 80,885 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดในสาขาการผลิตจะพบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขาดเสถียรภาพมี ช่วง 10 ปีที่ผ่านมีอัตราการเปลี่ยนทั้งเพ่ิมขึ้น
และลดลงสูงมาก โดยในปี 2562 มีอัตราเปลี่ยนแปลงลดลงถึงร้อยละ 19.92  ส าหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคบริการและอุตสาหกรรมมีแนวโน้วขยายตัวแต่อยู่ในอัตราที่ต่ า  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ) 
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 เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจกับระดับประเทศ พบว่าตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจในภาพรวม
พบว่ามี 2 ตัวชี้วัดคืออัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita)  
มีค่าสถิติสูงกว่า โดยอยู่ในล าดับที่ 20 และ 15 ตามล าดับ และมี 5 ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติต่ ากว่าระดับค่าเฉลี่ย
ของระดับประเทศ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  อัตราการขยายตัวต่อปีของการลงทุนภาครัฐ
อัตราการขยายตัวต่อปีของมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลที่คงอยู่ และรายได้ของจังหวัด (ไม่รวมเงิน
อุดหนุน) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 3 ปีพบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ  
เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเริ่มดีขึ้น รวมทั้ง
อัตราการว่างงานก็มีแนวโน้มลดลง  
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เมื่อพิจารณาเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs)                  
ในมิติที่ 3 เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ที่วัดความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ประชาชนพบว่า จังหวัดล าพูนจัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 มีค่าดัชนีผสมสูงกว่าระดับประเทศและเป็นจังหวัดที่มี
ความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก แต่มีค่าดัชนีบางตัวที่มีค่าร้อยละน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ที่ต้องเร่งพัฒนา คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด และอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของครัวเรือนในจังหวัด 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p

14LPN Accommodation and food
service activities

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

1) ภาคบริการ และการท่องเที่ยว 
ภาคบริการเป็นสาขาการผลิตของจังหวัดล าพูน ที่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม

เพ่ิมข้ึน มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ ในปี 2562 เท่ากับ 25,821 ล้านบาท มีสัดส่วนถึงร้อยละ 
30 ของมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของจังหวัด และสาขาที่มีสัดส่วนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การ
ก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การเงินและการประกันภัย ส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ถึงแม้มีสัดส่วนในภาคบริการไม่สูงมากแต่ถ้า
พิจารณาอัตราการเจริญเติบโตมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



45 
 

 เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดล าพูน พบว่า ตัวชี้วัดรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ตัวชี้วัด
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด และตัวชี้วัดสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ยังมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ มีเพียง 1 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคือ อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านการท่องเที่ ยวของจังหวัดล าพูนถึงแม้จะมีสัดส่วนของรายได้ที่ ต่ า กว่าค่าเฉลี่ ยของ
ระดับประเทศ แต่ถ้าพิจารณาในภาพรวมของจังหวัดล าพูนจะพบว่าช่วง 3 ปี  2560  - 2562                      
การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนมีอัตราขยายตัวค่อนข้างสูงและมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p

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

186 226 272 377 497 470 485 706 777 664 669

8LPN Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

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

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

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

2) อุตสาหกรรมและหัตถอตุสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง มูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมปี 2562 เท่ากับ 41,485 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 38,967 ล้านบาท และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนที่ร้อยละ 51 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด และสัดส่วนร้อยละ 44 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ มีการผลิตอุตสาหกรรมสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 
94 รองลงมาเป็น ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ  การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน การประปาและการ
จัดการของเสีย ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Million Baht)

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

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

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

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

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

การประปาและการจัดการของเสีย 186 226 272 377 497 470 485 706 777 664 669
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 เมื่อพิจารณาดัชนีด้านอุตสาหกรรมพบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยสัดส่วนของการใช้พลังงานชิ้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่อันดับ 8 ของประเทศ และสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อยู่อันดับต้นของประเทศ  มีเพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้น                    
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
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 ส่วนหัตถอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่าทุกตัวชี้วัดมีค่าสถิติต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ภาคเกษตร 
 ภาคเกษตรของจั งหวัดล า พูนมี อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับต่ า                 
เมื่อพิจารณาดัชนี้ชี้วัดด้านเกษตรโดยภาพรวมพบว่า  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรสูงกว่า
ระดับค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ มี 8 ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัดที่อยู่อันดับท้าย ๆ ของประเทศที่ต้องน าไปพิจารณาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
คือ ปริมาณพ้ืนพลังงาน อยู่อันดับที่ 70 ของประเทศ สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้เพ่ือการเกษตร อยู่
อันดับที่ 68 ของประเทศ 
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เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตภาคเกษตร พบว่า ปริมาณการผลิตภาคเกษตรจังหวัดล า พูน 10 ปี  

มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณาเนื่องจากภาคเกษตรของจังหวัดล าพูนมีศักยภาพและ
ฐานที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ได ้
  

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

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

 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในภาพรวมเมื่อวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ด้านการพัฒนาคน (People) พบว่ามิติด้านการพัฒนาคน 
(People) ถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ 4 เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก คือจังหวัดที่มีค่า
ดัชนีผสมสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ตัวชี้วัดมิติด้านการพัฒนาคน (People) ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด คือ 
ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ ร้อยละของ
ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี) ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)  มีตัวชี้วัด 6 ค่าดัชนีผสมสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ มีเพียง 1 ตัวที่ต่้า
กว่าค่ากลางของประเทศ คือร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ 
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1) ด้านสังคม การศึกษา เรียนรู้และอาชีพ 
เมื่องวิเคราะห์ด้านสังคม การศึกษา เรียนรู้และอาชีพพบว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ สูง

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัดที่สูงกว่าระดับประเทศมี 12 ตัวชี้วัดประกอบด้วย  
- สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน อันดับ 2 
- สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อันดับ 5 
- คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย อันดับ 12 ของประเทศ 
- คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับ 28 ของ

ประเทศ 
- อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป อันดับ 23 ของประเทศ 
- จ้านวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน อันดับ 6 ของประเทศ 
- จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
- อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี 
- สัดส่วนคนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
- สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
- สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจต่อจ้านวนแรงงานในระดับบริหาร

ทั้งหมด 

มีเพียง 2 ตัวชี้วัดเท่านั้นที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

- ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อันดับ 54 ของประเทศ 
- สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจ้านวนประชากร อันดับ 37  
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2) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดด้านสุขภาพและสาธารณสุข จ้านวน 20 ตัวชี้วัดพบว่า 9 ตัวชี้วัดที่

ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และตัวชี้วัดที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมีถึง 11 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่อยู่อันดับ
ท้ายๆเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศคือ อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน อยู่อันดับที่ 76 ของ
ประเทศ อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จต่อประชากรแสนคน อยู่อันดับที่ 74 ของประเทศ ร้อยละของเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัย ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะเป็นปัญหาสังคมที่มีความละเอียดอ่อน
และมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นในการก้าหนดแนวทางการพัฒนาด้านสังคมเป็นประเด็นที่ต้องน้ามาพิจารณา 
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3) ด้านคุณภาพชีวิตและความเหลื่อมล้้า 
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ด้านคุณภาพชีวิตในภาพรวมของจังหวัดเมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัดความยากจนและเหลื่อมล้้า 
พบว่าจาก 10 ตัวชี้วัดมีถึง 8 ตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของล้าพูนคือค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ที่อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ ซึ่งแสดงถึงการ
กระจายรายได้ของประชากรในจังหวัดได้เป็นอย่างดี และมี 2 ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ 
สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด อยู่ในอันดับที่ 59 และอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน อยู่อันดับที่ 45 ของประเทศ ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหา  
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4) ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว 
ในภาพรวมของจังหวัดล้าพูนชุมชนและครอบครัวมีความเข้มแข็ง เมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัดชุมชน

และครอบครัว 17 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมี 12 ตัวชี้วัด และมี 2 ตัวชี้วัดที่
ติดอันดับที่ 1 ของประเทศคือ สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และสัดส่วน
ของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น และมี 5 ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีตัวชี้วัดที่น่าเป็นห่วงคือ อัตราพึงพิง อยู่อันดับ 68 ของประเทศ และอัตรา
การจดทะเบียนหย่า อยู่อันดับ 65 ของประเทศ และตัวชี้วัดอัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว อยู่
อันดับ 65 ของประเทศ  ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส้าคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นประเด็นทางสังคมที่
ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวมเมื่อวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) ในการจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด พบว่าด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership)   
ถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ 4 เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก คือ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม 
มิติความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership) สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 
(Partnership) มีตัวชี้วัดที่วัดถึงความเข้มแข็งของชุมชนคือ สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน      
(แห่ง/แสนคน) ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีค่าสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ  
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ด้านสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของจังหวัดล้าปางสวัสดิการสังคม เมื่อวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัด

สวัสดิการด้านสังคม 7 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมี  4 ตัวชี้วัด และมี 3 
ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติอยู่อันดับสุดท้าย คือ จ้านวนการขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม อยู่ในอันดับที่ 73 ของประเทศ สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสวัสดิการประกัน
สุขภาพ อยู่ในอันดับที่ 57 ของประเทศ จ้านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในอันดับที่ 47 ของ
ประเทศ  ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องน้ามาพิจารณาในการก้าหนดแนวทางในการพัฒนา 
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 3) ด้านความม่ันคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.1) ด้านความม่ันคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

ด้านความมั่นคงในภาพรวมเมื่ อวิ เคราะห์ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ในจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด พบว่ากลุ่มที่ 2 เป็นมิติที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่
จะพัฒนา คือมีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 คือมิติสันติภาพ
และความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก ประกอบด้วย 5 
ดัชนีชี้วัด มี 4 ตัวชี้วัดจะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้ดีขี้น คือการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ จ านวนของประชากรในเรือนจ า จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอัตราการฆ่าตัวตายที่มีค่า
ดัชนีผสมที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

และจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านความมั่นคงพบว่า จังหวัดล าพูนมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               
บนท้องถนนต่อประชากรแสนคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่อันดับที่ 74 ซึ่งจะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งในช่วงปี 2561-2563 มีแนวโน้มลดลง อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคน สูงกว่าระดับประเทศอันดับที่ 49 และสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งอยู่อันดับที่ 58 
ส่วนค่าตัวชี้วัดดีกว่าระดับประเทศคือจ านวนคดียาเสพติดและมีแนวโน้มลดลง อยู่อันดับที่ 17 ของประเทศ 
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 3.2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดล าพูน ในภาพรวมเมื่อวิเคราะห์ตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ในการจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด พบว่า
มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) ถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ 3 เป็นจังหวัดมิติที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา คือจังหวัดที่มี
ค่าดัชนีผสม มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญ
กับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป ประกอบด้วย 5  
ดัชนีชี้วัดคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น รอ้ยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัยร้อยละของประชากรที่
ประสบภัยแล้ง และ 3 ตัวชี้วัดที่สูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ คือ สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นน้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง และร้อย
ละของประชากรที่ประสบอุทกภัย และมีเพียง 1 ตัวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่าค่ากลางของประเทศคือ คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
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  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม พบตัวชี้วัดที่
มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด อยู่อันดับ 8  
ของประเทศ สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อพ้ืนที่จังหวัดอันดับที่ 12 สัดส่วนพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ต่อพ้ืนที่
จังหวัดอยู่อันดับที่ 4 และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น อยู่อันดับที่ 4  และพบตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 6 ตัวชี้วัดคือ ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) สัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศในเกณฑ์มาตรฐาน 
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการ สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ 

  ส่วนตัวชี้วัดภัยธรรมชาติมีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด พบว่า 5 ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ มีเพียง 1 ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศคือจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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 3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลประเด็นปัญหาและ

ความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงใช้กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร

แผนพัฒนาอ าเภอ (รายอ าเภอ) 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ของทั้ง 8 อ าเภอ 

พบว่า ภาพรวมของทุกพ้ืนที่หากวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดของข้อเสนอในแบบสรุปประเด็น  ซึ่งสอดคล้องกัน

ระหว่างประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่  แบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็นหลักที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

อาชีพทางการเกษตรและการด ารงชีวิตประจ าวัน และอีก 1 ประเด็นร่วมที่ส าคัญ ประกอบด้วย   

1) ประเด็นปัญหาความต้องการในด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท าการเกษตร ได้แก่ ปัญหาความ

ต้องการต่อการจ าหน่ายหรือกระจายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในด้านการขาดตลาดรองรับผลผลิต ที่สามารถ

รับประกันการรับซื้อผลผลิตได้อย่างมั่นคง ชัดเจน เหมาะสม แบะการรับประกันราคาผลผลิต / เกษตรกรไม่มี

อ านาจในการต่อรองหรือก าหนดราคา ด้วยหลายสาเหตุ อาทิ การจัดจ าหน่ายที่ผ่านการก าหนดราคาโดยพ่อค้าคน

กลาง ผลผลิตทางการเกษตรที่ขาดการวางแผนการผลิต : การควบคุมปริมาณ (อย่างเหมาะสม)/ : การควบคุม

คุณภาพ (อย่างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือความต้องการตลาด) ปัญหาความต้องการด้านอาชีพเสริม

หรือการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในช่องทางอ่ืน ระหว่างหรือภายหลังช่วงฤดูการท าการเกษตรและภายหลัง

ฤดูการเก็บเกี่ยว โดยความต้องการการส่งเสริมผลักดันกลุ่มอาชีพ ในด้านการส่งเสริมทักษะความรู้ (อาชีพอ่ืน/ต่อ

ยอดทางการตลาด) อาทิ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานวัฒนธรรมชุมชน (ทอผ้า จักสาน ท าอาหาร ผลิตภัณฑ์จาก

วัตถุดิบท้องถิ่น) หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และปัญหาความต้องการด้านแคลนแรงงาน 

ในช่วงฤดูการเกษตร เนื่องจากการออกไปรับจ้างแรงงานต่างถิ่นการว่างงาน ในช่วงหลังฤดู การท าการเกษตร 

เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมท าให้ขาดแคลนแรงงานท าการเกษตรในช่วงฤดู อันส่งผลกระทบต่อไปยังปัญหาในเรื่อง

หนี้สิน (หนี้สินครัวเรือน หนี้สินนอกระบบ) ซึ่งประชาชนยังขาดการวางแผนการออม-การลงทุนในภาคเกษตร 

(ต้นทุนการผลิต การใช้สารเคมีในการผลิต) การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
2) ประเด็นปัญหาความต้องการในด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาความ

ต้องการด้านแหล่งน้ า การขาดแคลนน้ าและแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในภาคเกษตรและครัวเรือน อัน
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนมีอาชีพหลักเด่นชัด คือ การท าการเกษตร (ไร่ นา สวน) ดังนั้นปัจจัยหรือ
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จึงเป็นประเด็นปัญหาความต้องการส าคัญที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้ภาค
เกษตรของประชาชนในแต่ละครัวเรือนสามารถด าเนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตทางการเกษตรใน
ภาพของจังหวัดที่ดีมีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับต าบล อ าเภอ 
และเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ ปัญหาความต้องการปริมาณน้ า จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร การขุด
ลอกคูคลอง สระน้ า สร้างฝายน้ าล้น และพ้ืนที่กักเก็บน้ า และระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร  ปัญหาความ
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ต้องการต่อระบบประปาหมู่บ้าน คุณภาพความสะอาดของน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค/การบริหารจัดการเพ่ือ
ความเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า ปัญหาพ้ืนผิวถนน (ช ารุดผุพัง ถนนลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ เกิดฝุ่นละออง
ระหว่างการใช้เส้นทางสัญจร) ท่อ/รางระบายน้ า (ช ารุด มีจ านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากในพ้ืนที่ถนนบางเส้นทางไม่
มีท่อหรือรางระบายน้ า / อุดตัน น้ าท่วมขัง) และสะพาน (ช ารุด ความคับแคบของเส้นทาง) ปัญหาความต้องการ
ไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตพ้ืนที่ไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางคมนาคมสัญจรภายในพ้ืนที่ชุมชนหรือระหว่างหมู่บ้าน 
และ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  รวมถึงระบบเสียงตามสาย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แจ้งข่าว นัดหมาย 
เตือนภัยต่างๆ  ในชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือการจัดกิจกรรม รวมกลุ่ม หรือออกก าลังกายของคนในชุมชน 

3) ประเด็นปัญหาความต้องการในด้านสังคมวัฒนธรรม ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต อันสืบเนื่องจาก
สภาพปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การพนัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพจิต 
ความเครียด และการฆ่าตัวตาย ความต้องการการบริหารจัดการดูแลผู้ด้อยโอกาส แลผู้พิการและผู้สูงอายุ ปัญหา
การแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมหรือความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน ปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย ดินทรุดตัว ดินถล่มจากการกัดเซาะของน้ าฝนและน้ าป่า ซึ่งปัญหาโดยรวม
สามารถเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนภายใต้ปัจจัยเชิงรายละเอียด
ต่างๆ ได้ ทั้งปัญหาโจรกรรม อาชญากรรม รวมถึงการละทิ้งการศึกษา  

4) ประเด็นปัญหาและความต้องการแก้ไขในด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการใช้ประโยชน์) 
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และที่ดินท ากินอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ/พ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในหลายพ้ืนที่ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า การ
เผาป่า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตร ปัญหาการใช้สารเคมีในการท าเกษตร ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง ในแหล่งน้ า 
ในที่ดิน (ดินเสื่อมสภาพ) และฟุ้งกระจายในอากาศ ปัญหาการจัดการขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน/
พ้ืนที่ทิ้งขยะ/การก าจัดขยะ ปัญหามลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็นของสิ่งปฏิกูลจากการท าปศุสัตว์ปัญหาโรคระบาด/
โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่จากพฤติกรรมการบริโภค/การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่อยู่อาศัยและภายในชุมชน รวมถึง
โรคระบบทางเดินหายใจจากการเผาและสารเคมีทางการเกษตร 
  และอีกหนึ่งประเด็นปัญหาความต้องการที่เป็นประเด็นร่วมของจังหวัด คือ ปัญหาความต้องการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะสมัยใหม่ต่างๆ ส าหรับคนในชุมชน ที่เป็นส่วนส าคัญ  ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในยุคปัจจุบัน อาทิ ประเด็นที่พบได้แก่ 

- การขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด ใน
ภาคเกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร  

- ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท าระหว่าง “เกษตรปลอดภัย” และ “เกษตรอินทรีย์อย่าง
ถูกต้อง” 

- ทักษะความรู้ในการพัฒนาต่อยอดวิถีชุมชนหรือสินค้าเกษตรสู่การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- การระบาดหรืออุบัติใหม่ของโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ  
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ประเด็นปัญหาความต้องการ อ าเภอ 

เมือง 
อ าเภอ 

เวียงหนองล่อง 

อ าเภอ 

แม่ทา 

อ าเภอ 

ลี้ 
อ าเภอ 

บ้านธ ิ

อ าเภอ 

บ้านโฮ่ง 

อ าเภอ 

ทุ่งหัวช้าง 

อ าเภอ 

ป่าซาง 

1. ด้านเศรษฐกิจ  
1) การจ าหน่ายหรือกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร 

        

- ขาดตลาดรองรับผลผลิต ที่สามารถ
รับประกันการรับซื้อผลผลิตได้อย่างมั่นคง 
ชัดเจน เหมาะสม 

        

- การรับประกันราคาผลผลิต / เกษตรกร
ไม่มีอ านาจในการต่อรองหรือก าหนดราคา 
ด้วยหลายสาเหตุ อาทิ การจัดจ าหน่ายที่
ผ่านการก าหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ขาดการวาง
แผนการผลิต : การควบคุมปริมาณ (อย่าง
เหมาะสม)/ : การควบคุมคุณภาพ (อย่าง
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือ
ความต้องการตลาด) 

        

2) อาชีพเสริม / การส่งเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ในช่องทางอ่ืน ระหว่างหรือ
ภายหลังช่วงฤดูการท าการเกษตรและ
ภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว 

        

3) ขาดแคลนแรงงาน ในช่วงฤดู
การเกษตร เนื่องจากการออกไปรับจ้าง
แรงงานต่างถิ่น  การว่างงาน ในช่วงหลัง
ฤดูการท าการเกษตร เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริม 

        

4) หนี้สิน (หนี้สินครัวเรือน หนี้สินนอก
ระบบ) ขาดการวางแผนการออม -การ 
ลงทุนในภาคเกษตร (ต้นทุนการผลิต  
ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ใ น ก า ร ผ ลิ ต )                
การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
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ประเด็นปัญหาความต้องการ อ าเภอ 

เมือง 
อ าเภอ 

เวียงหนองล่อง 

อ าเภอ 

แม่ทา 

อ าเภอ 

ลี้ 
อ าเภอ 

บ้านธ ิ

อ าเภอ 

บ้านโฮ่ง 

อ าเภอ 

ทุ่งหัวช้าง 

อ าเภอ 

ป่าซาง 

5) การส่งเสริมผลักดันกลุ่มอาชีพ ในด้าน
การส่งเสริมทักษะความรู้ (อาชีพอ่ืน/ต่อ
ยอดทางการตลาด) อาทิ  การส่งเสริม
ผลิตภัณ ฑ์ จากฐานวัฒ นธรรมชุมชน  
(ทอผ้า จักสาน ท าอาหาร ผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบท้องถิ่น) หรือการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

        

2. ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1) ปริมาณน้ า จ านวนพื้นที่แหล่งน้ า
ส าหรับท าการเกษตร การขุดลอกคูคลอง 
สระน้ า สร้างฝายน้ าล้น และพ้ืนที่กักเก็บ
น้ า และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 

        

2) ระบบประปาหมู่บ้าน คุณภาพความ
สะอาดของน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค-
บริโภค/การบริหารจัดการเพ่ือความ
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า  

        

3) พื้นผิวถนน (ช ารุดผุพัง ถนนลูกรัง ขรุขระ
เป็นหลุมบ่อ เกิดฝุ่นละอองระหว่างการใช้ 
ส้นทางสัญจร) ท่อ/รางระบายน้ า (ช ารุด มี
จ านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากในพ้ืนที่ถนนบาง
เส้นทางไม่มีท่อหรือรางระบายน้ า / อุดตัน น้ า
ท่วมขัง) และสะพาน (ช ารุด ความคับแคบของ
เส้นทาง) 

        

4) ไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตพ้ืนที่ไฟฟ้า
แสงสว่างในเส้นทางคมนาคมสัญจรภายใน
พ้ืนที่ชุมชนหรือระหว่างหมู่บ้าน และ 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  

        

5) ระบบเสียงตามสาย ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แจ้งข่าว นัด
หมาย เตือนภัยต่างๆ  ในชุมชน 
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ประเด็นปัญหาความต้องการ อ าเภอ 

เมือง 
อ าเภอ 

เวียงหนองล่อง 

อ าเภอ 

แม่ทา 

อ าเภอ 

ลี้ 
อ าเภอ 

บ้านธ ิ

อ าเภอ 

บ้านโฮ่ง 

อ าเภอ 

ทุ่งหัวช้าง 

อ าเภอ 

ป่าซาง 

6) พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือการจัด

กิจกรรม รวมกลุ่ม หรือออกก าลังกายของ

คนในชุมชน 

        

3. สังคมวัฒนธรรม ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต 
1) ปัญหายาเสพติด การพนัน การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่น 

        

2) สุขภาพจิต ความเครียด และการฆ่าตัวตาย         

3) ผู้ด้อยโอกาส แลผู้พิการและผู้สูงอายุ         

4) การแตกแยกทางความคิดของคนใน

ชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมหรือความ

ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน 

        

5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                   

จากปัญหาโจรกรรม อาชญากรรม รวมถึง

การละท้ิงการศึกษา อันสืบเนื่องจากสภาพ

ปัญหาอื่นๆ  

        

6) ภัยธรรมชาติ อุทกภัย ดินทรุดตัว ดิน

ถล่มจากการกัดเซาะของน้ าฝนและน้ าป่า 

        

4. ทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการใช้ประโยชน์) สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1) เอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และท่ีดิน
ท ากินอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ/
พ้ืนที่ป่าสงวน 

        

2) หมอกควัน ไฟป่า การเผาป่า เผาเศษ
วัชพืชทางการเกษตร 

        

3) การใช้สารเคมีในการท าเกษตร 
ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง ในแหล่งน้ า ใน
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ประเด็นปัญหาความต้องการ อ าเภอ 

เมือง 
อ าเภอ 

เวียงหนองล่อง 

อ าเภอ 

แม่ทา 

อ าเภอ 

ลี้ 
อ าเภอ 

บ้านธ ิ

อ าเภอ 

บ้านโฮ่ง 

อ าเภอ 

ทุ่งหัวช้าง 

อ าเภอ 

ป่าซาง 

ที่ดิน (ดินเสื่อมสภาพ) และฟุ้งกระจายใน
อากาศ 
4) การจัดการขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่
ระดับครัวเรือน/พ้ืนที่ทิ้งขยะ/การก าจัด
ขยะ 

        

5) มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็นของสิ่ง
ปฏิกูลจากการท าปศุสัตว์ 

        

6) โรคระบาด/โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่               
จากพฤติกรรมการบริโภค/การรักษาความ
สะอาดในพ้ืนที่อยู่อาศัยและภายในชุมชน 
รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
เผาและสารเคมีทางการเกษตร 
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3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 ในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัด
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กระบวนการแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative) และ การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเพ่ือ
การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินความส าเร็จ ครอบคลุมขอบเขตพ้ืนที่ ทั้ง 8 
อ าเภอของจังหวัดล าพูน แบ่งประชากรตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ 13 
แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนา
จังหวัดล าพูน บุคลากรของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน  ผู้แทนของภาคเอกชน จ านวน 5 คน 
และ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลจากการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน จ านวน476 คน  โดยใช้
เครื่องมือการศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม แบบประเมินตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ 
กระบวนการกลุ่ม ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี วิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน รูปแบบการประเมินใช้เทคนิควิธีการศึกษาวิเคราะห์ตามทฤษฎี CIPP Model เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยบริบทสภาพแวดล้อม/Context ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ปัจจัยน าเข้า/Input เพ่ือ
วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยด้านกระบวนการ/Process แผนเงิน แผนคน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือด าเนินงาน และ ปัจจัยด้านผลกระทบ/Impact เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความส าเร็จเมื่อโครงการ
สิ้นสุด ผลผลิต/Out Put ที่ได้รับ ผลลัพธ์/Out Come ที่ เกิดจะท าให้มีผลกระทบ/Impact อย่างไร ต่อ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในรายยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ 
2564 รวมถึง การประเมินความพึงพอใจจากการสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานบูรณาการ 
ผู้แทนภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการ  วิเคราะห์สรุปปัญหา อุปสรรค และ จัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเสนอผู้บริหารของจังหวัดล าพูนเพ่ือน าไปเป็นกรอบการทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีต่อไป 

1) สรุปผลการประเมินตามกรอบ CIPP Model 
จากการวิจัยติดตามประเมินผลพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้แผนการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 – 
2565 บรรลุ วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” โดยวิเคราะห์ปัจจัย 4 มิติ ตามกรอบทฤษฎี 
CIPP Model สรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้  
 1.1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation ; C) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
การบริหาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในช่วงเวลาของการขับเคลื่อนการพัฒนา ในช่วงเวลา
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 – 2564 มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ โดยมี สาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  อีกทั้ง 
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ปัจจัยลบที่ท าให้หลายโครงการไม่สามารถด าเนินการต่อได้ “ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ” อาทิ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดล าพูน กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลัง
เครือข่ายด้านสังคมและความมั่นคง กิจกรรมย่อย : สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบ 
และกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพ่ือการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง
ถูกต้อง กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ โครงการส่งเสริมและสร้าง
บรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว "บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่าล าพูน" เป็นต้น ขณะที่ “บาง
โครงการต้องด าเนินการปรับแผนปฏิบัติงานให้เหลื่อมเวลาข้ามปีงบประมาณ” หรือ “ขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ด าเนินโครงการ” 
 1.2) การประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า (In Put ; I)  พบว่า เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ และ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแผนโครงการ และ แผน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด
ล าพูน ระยะ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อเสนอของแผนระดับต่างๆที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ “มีความสอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ” 

 1.3) การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
(Process Evaluation ; P) พบว่า แผนพัฒนาจังหวัด ระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย ประเด็น
การพัฒนาจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 1,237,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,357,200 
บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 60,675,600 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 73,000,000 บาท และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 35,865,800 บาท รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณรวม 176,546,000 บาท โดย ปัจจัยด้าน
กระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณ สรุปได้ว่า งบประมาณจ านวน ดังกล่าว พบว่า มีความเพียงพอเพ่ือการ
บริหารจัดการด าเนินแผนงาน แผนโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ให้บรรลุความส าเร็จ ตามค่า
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด แต่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
และ เวลา พบว่า ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ การบริหาร กรณี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบท าให้ บางโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่
สามารถด าเนินกิจกรรม โครงการ และ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  จึงต้องยกเลิกและคืนเงิน
งบประมาณ 

 1.4) การประเมินปัจจัยด้านผลผลิต (Out Put) ผลลัพธ์ (Out Come) และ ผลกระทบ 
(Impact)  คณะผู้ประเมินน าผลการประเมินตนเองของหน่วยงานมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด กับ ระดับความส าเร็จในรายยุทธศาสตร์ เพ่ือต้องการทราบว่าผลการด าเนินงานที่เกิด
จากกระบวนการบริหารจัดการ โดยวิเคราะห์ผลที่เกิดจากผลผลิต (Out Put) และ ผลลัพธ์ (Out Come) ว่า 
“บรรลุ หรือ ไม่บรรลุ” โดยประเมินผลความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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              ยุทธศาสตร์ที่  1 เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1  ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 
จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ผลการด าเนินงาน ไม่บรรลุ สาเหตุ เนื่องจาก ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับตัวช้ีวัด  

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 6 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NA 
             หมายเหตุ การประเมินผลความส าเร็จของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เมือง
เกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ท าให้
การด าเนินกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงไม่พบข้อมูล/NA เพ่ือประกอบการวิเคราะห์
ประเมินผลความส าเร็จ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์  วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 และ ตัวชี้วัดที่ 3 บรรลุ ขณะที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 และ ตัวชี้วัดที่  6 ไม่บรรลุ 
ความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 และ ตัวชี้วัดที่ 5 ไม่มีข้อมูล/NA ขณะที่ ตัวชี้วัด
ที ่2  ตัวชี้วัดที่ 4 และ ตัวชี้วัดที่ 6 บรรลุ ความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองนิเวศ (Eco -Town) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1 และ ตัวชี้วัดที่ 4 ไม่มีข้อมูล/NA ขณะที่ ตัวชี้วัดที่ 2 และ ตัวชี้วัดที่ 5 ไม่บรรลุ 
มีเพียง ตัวชี้วัดที่ 3 บรรลุ ตัวชี้วัดเดียวตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
       กล่าวโดยสรุป ผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี 2564 ตามประเด็นการ
พัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ 27 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุความส าเร็จ
ตามค่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และ ไม่มีข้อมูล/NA ประกอบการวิเคราะห์จากรายงานการประเมินตนเอง 
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  เมื่อวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมเชิงลึก ปัจจัยสาเหตุที่ไม่มีข้อมูลรายงาน เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ท าให้ในบางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด  

     นอกจากที่ กล่าวมา คณะผู้ป ระเมินด าเนินการวิ เคราะห์ผลผลิต  (Out Put) ผลลัพธ์  
(Out Come) ที่ได้จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือศึกษาความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ สามารถวิเคราะห์สรุปแยกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
                ยุทธศาสตร์ที่  1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์  มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 1,237,400 บาท โดยมีแผนงาน แผนโครงการและกิจกรรมโครงการที่เกิดจากการบูรณาการร่วม
ของหน่วยงาน พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถขยายช่องทางการจ าหน่ายสู่ตลาดสากลได้มากขึ้น ขณะที่ ผลลัพธ์/
Out Come ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นตามมูลค่าทางการตลาด เนื่องจาก ตลาด
ยุโรป อเมริกามีความสนใจในสินค้าท่ีผลิตจากหัตถกรรม 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 4,357,200 บาท ประกอบด้วย โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว 
และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ การประเมินผลความส าเร็จของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว 
(Green Agriculture) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงไม่พบข้อมูล/NA เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมิน
ความส าเร็จ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  มี
โครงการภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการหน่วยงาน ได้แก่ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
งบประมาณ 60,675,600 บาท โดยมี แผนงานการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา ขับเคลื่อน
ภายใต้ โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว “บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่า
ล าพูน” ซ่ึงบางกิจกรรมถูกยกเลิกชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

     ขณะที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมอ านวยความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และ ผลลัพธ์/Out Come ที่คาดว่าได้รับจากการพัฒนาศักยภาพ 
คือ สามารถเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว และ เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิคภายใต้
จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีของจังหวัดล าพูน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 74,410,000 บาท โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดล าพูน พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดขึ้นจากคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานถนน และ การบริการแสง
สว่างจากไฟฟ้าส่องสว่าง ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดล าพูน ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้รับผลลัพธ์/ Out 
Come สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ และ สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ขณะที่ แผนงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 
จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม จึง
ต้องคืนงบประมาณ และยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนั้น คณะผู้ประเมินจึงประเมินผลความส าเร็จ
กิจกรรม/โครงการเฉพาะที่มีการด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 3 
โครงการ งบประมาณ 35,865,800 บาท  โดยมี  แผนงานการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่ได้รับ คือ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมีความสมบูรณ์
เพ่ิมขึ้น ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลง กระทั่ง จ านวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดล าพูน อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ขณะที่ ผลลัพธ์/Out Come การเกิดความชุ่มชื้นในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณ
ใกล้เคียงดีขึ้น ท าให้จังหวัดล าพูนมีคุณภาพอากาศดีขึ้น 
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    อย่างไรก็ตาม การประเมินความส าเร็จด้าน ผลผลิต/Out Put และ ผลลัพธ์/Out Come ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจไม่สามารถประเมินความส าเร็จได้อย่างครอบคลุม  
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมในบางโครงการที่ยังไม่
สิ้นสุด บางกิจกรรมได้กันเงินเบิกเหลื่อมปี เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่อได้ ในปีถัดไป บางโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการคืนงบประมาณ สาเหตุ เพราะไม่สามารถด าเนินกิจกรรม โครงการ และ 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 ดังนั้น การประเมินผลความส าเร็จในด้าน “ผลกระทบ (Impact)” จึงสามารถวิเคราะห์ได้เพียงความ
คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน และ ตัวชี้วัดในรายประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ตามค่าเป้าหมายรวมของการพัฒนา ซึ่งจะต้องน าข้อมูลความส าเร็จของการด าเนินงาน
การพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มาวิเคราะห์รวมกับผลประเมินการปฏิบัติราชการในปี 
พ.ศ. 2565 ผลรวมของการประเมินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2561 – 2654 จึงจะสามารถวิเคราะห์ระดับของ
ความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ว่าจะบรรลุ หรือ 
ไม่บรรลุ ความส าเร็จของวิสัยทัศน์การพัฒนา “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
 
2) สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผน 
 การผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 
2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.87 
โดยมีล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด  2  อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบ
ข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 อันดับที่2การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว สะดวก กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ และ เต็มใจในการให้บริการ ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40 และ อันดับสุดท้าย คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การประชุม/โทศัพท์/ไลน์กลุ่ม/
เฟสบุ๊ค เป็นต้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 81.80 ขณะที่ ร้อยละความพึงพอใจ แยกตาม
สถานะ ภาพรวมความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 84.87 รองลงมาเป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 84.95  
เจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 84.33 และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 80.84 ตามล าดับ 
เมื่อแยกตามสถานะ พบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ  87.40 อันดับที่  2  
การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว สะดวก กระตือรือร้น ดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจในการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 86.40 และ อันดับสุดท้าย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น 
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 81.80 กลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ล าดับความพึงพอใจสูงสุด อันดับที่ 1 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือ
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 85.20 อันดับที่ 2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  82.20 และ อันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่
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สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการให้ บริการได้อย่าง
เหมาะสม และการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บิการ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยใน
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.80 ส าหรับ กลุ่มเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการ ล าดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 
อันดับที่ 1 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
90.60 อันดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 88.40 
และ อันดับสุดท้าย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้และแนะน าข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการหรือการให้บริการ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการ
ให้บริการที่หลากหลาย เช่น การประชุม/โทศัพท์/ไลน์กลุ่ม/เฟสบุ๊ค เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 
3) ปัญหาและอุปสรรค 

 3.1) ด้านการจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด  

 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดท าโครงการและกิจกรรมมีระยะเวลาจ ากัด ส่งผลท าให้
หน่วยงานไม่สามารถจัดท าและเตรียมการในรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามข้ันตอน
และเวลาที่ก าหนด 

 ขาดการสร้างความเข้าใจให้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงาน โครงการและกิจกรรม
ที่ควรด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการที่ไม่มีลักษณะตาม
ภาระกิจประจ าของหน่วยงาน/Function  

 ขาดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน รวมถึง ข้อจ ากัดของงบประมาณส่งผลท าให้ไม่สามารถเสนอโครงการในลักษณะ
การท างานร่วมกัน 

 การขาดฐานข้อมูล/Big Data เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการ 
รวมถึง ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ 

 ข้อจ ากัดด้านการจัดท าข้อเสนอโครงการ การสร้างตัวชี้วัดโครงการ การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลโครงการ และ การบริหารโครงการที่ต้องมีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

3.2) ด้านการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยโครงการและกิจกรรมอาจยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มหรือทุกปัญหาความต้องการ 

 การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานร่วมบูรณาการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการและกิจกรรม 

 การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด มีความซ้ าซ้อนกับภาระกิจของ
หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึง ภาระงานประจ าของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
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 เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการในการขออนุมัติโครงการและกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณา ส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนของงบลงทุนให้สอดคล้องกับสถานที่ด าเนินการจริง ส่งผล
ให้ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องการการท่องเที่ยว การอบรม และการจัดกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนต้อง
เลื่อนการจัดหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม คืนเงินงบประมาณ 

3.3) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

 ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้วยระบบและเครื่องมือการ
ประเมินที่มีความทันสมัย 

 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดในการ
ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4)  ข้อเสนอแนะ และ ปัจจัยความส าเร็จเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
 4.1) ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล/Big Data ส าหรับ สนับสนุนและใช้ประกอบในการจัดท า
แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด อาทิ ข้อมูลปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ ผลการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
แผนงาน โครงการที่มีลักษณะบูรณาการการท างานร่วมกัน 
               3. การก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนงาน โครงการเพ่ือให้
หน่วยงานที่ต้องการเสนอโครงการจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดประกอบการเสนอแผนงานโครงการ 
               4. หน่วยราชการควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนหน่วยงานต้นสังกัด/แผนกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

          5. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานและ
แผนพัฒนาจังหวัด 

          6. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หลายหน่วยงาน หรือมีส่วนร่วมของภาคเอกชน อีกทั้ง เป็นโครงการที่มุ่งผลักดันให้ภาคเอกชนภาคประชา
สังคมด าเนินการต่อเนื่องภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

          7 . สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการด าเนินตามแผนงาน โครงการ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาจังหวัด 
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           8. การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการควรมีการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนา
จังหวัด โดยอาจแยกเป็นการประเมินผล ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลจากแผนงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด การประเมินผลจากการด าเนินงานตามภาระกิจปกติของหน่วยงาน การประเมินผลจากการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท้องถิ่น และการประเมินผลจากการด าเนินงานในระดับอ าเภอ 

           9. พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นการสร้างความเข้าใจในการด าเนินตาม
แผนงาน โครงการ การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 4.2) ปัจจัยความส าเร็จ 
       1. โครงการที่ด าเนินการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นประจ าทุกปี  จะท าให้เจ้าหน้าที่
และ ผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญ ช านาญในการปฏิบัติงาน และ หากด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการ 
ดังกล่าว อาจเปลี่ยนสถานะจากงานโครงการเป็นงานประจ าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
      2. โครงการที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญจะเกิดความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
        3. หน่วยงานควรก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนงาน/แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ การปรับแผนการด าเนินงานควรยึดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นส าคัญ 

     4. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วย
ให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันน าไปสู่ความส าเร็จ 

     5. การจัดการกับปัญหาการสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืน ควรใช้วิธีการติดต่อประสานงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรร่วมกับการสื่อสารช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือความรวดเร็ว / เร่งรัดด าเนินการโดยการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่บูรณาการร่วมกัน โดยประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ 

    6. หน่วยราชการในจังหวัด ควรยึดเป้าประสงค์หลัก (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จ) ของ
แผนพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานอย่าง
บูรณาการ 

   7. ควรมีระบบการจัดการฐานข้อมูลรวม (Big DATA) เพ่ือการพัฒนาจังหวัดที่ทันสมัย เข้าถึง 
สืบค้นง่าย และ การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยราชการที่ได้รับงบประมาณการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละช่วงระยะของแผนพัฒนา ทั้งนี้ ข้อมูลรวมจะช่วยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดใช้เป็นเครื่องการตัดสินใจทางการบริหารและการปกครอง 

กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อปัจจัยความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 – 
2565 มีองค์ประกอบส าคัญ  5 ประการ ได้แก่  

1. จังหวัดล าพูนควรจัดท าฐานข้อมูลรวม/Big Data เพ่ือการตัดสินใจทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  
2. ควรให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ สร้างความเข้าใจในเป้าประสงค์หลักแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
3. ควรส่งเสริมกลไกสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการหน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคม

อย่างเป็นเจ้าของร่วม  
4. ควรมีระบบ กลไก การก ากับ ติดตาม แผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ   
5. แผนพัฒนาทุกระดับต้องมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่ ตรงกับความต้องการของประชาชนเพ่ือให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมุ่งสู่การบรรลุค่าเป้าหมาย และ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตาม วิสัยทัศน์การ
พัฒนา “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”  
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สาระส าคญัแผนพฒันาจงัหวดั (พ.ศ.2566 – 2570) 
3.2 ประเด็นเพื่อการพัฒนา 
 3.2.1 บทวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัดได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วยส่วนที่ 1 การวิเคราะห์
โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับ ความช านาญ Location Quotient (LQ) 
และศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยวิธี  Shift-Share analysis (SS) และส่วนที่  3 วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของจังหวัด (SWOT Analysis) 
 1) การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาระดับจังหวัดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของจังหวัดล าพูน 
 1.1) การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดล าพูน 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของจังหวัดล าพูน พบว่าอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างช้า GPP ของจังหวัดเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนถึง 52 
% ภาคบริการ 31 % ส่วนภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงในปี 2562 มีสัดส่วนเพียง 16 % ซึ่งเป็นประเด็นที่
จะต้องน ามาพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากฐานเดิมของจังหวัดเป็นภาคเกษตรถ้าสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มา
ต่อยอดอาจจะท 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ า GPP ปี 2563 มูลค่า 82,588

บาท อยู่อันดับที่ 34 อันดับดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ที่อันดับ 38 ของประเทศ GPP ของประเทศสูงสุดคือ
กรุงเทพมหานคร 5,270,460 ต่ าสุดคือแม่ฮ่องสอน 15,148 และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ GPP อยู่ที่ 
205,749 และถ้าวิเคราะห์เทียบสัดส่วนของ GPP กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคิดเป็นร้อยละ 13 อยู่อันดับ
ที่ 2 ของภาคเหนือตอนบน  
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ส่วนรายได้ต่อหัวของจังหวัดล าพูนปี 2563 คิดเป็น 209,668 บาท/คน อยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ
อันดับดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ที่อันดับ 17 ของประเทศ สูงสุดคือจังหวัดระยอง 831,374 บาท/คน ต่ าสุด
จังหวัดนราธิวาส 55,417 บาท/คน และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  224,962 บาท/คน และถ้าวิเคราะห์
รายได้ต่อหัวกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอยู่อันดับที่ 1 ของภาคเหนือตอนบน 
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 1.2) การพัฒนาระดับจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ของจังหวัดล าพูนDevelopment Goals–SDGs) ของจังหวัดล าพูน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่สหประชาชาติได้
ประกาศใช้ เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 
เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด 
เพ่ือใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน 
ใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย  
และลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม (2) สิ่ งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) 
ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
(Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในปี 2564 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs มาปรับใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ
จังหวัด เพ่ือให้จังหวัดมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับการพัฒนาในพ้ืนที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดท า
ตัวชี้วัด SDGs ในระดับพืน้ที่ของประเทศ โดยได้จัดท าข้อมูลเป็นอนุกรมตั้งแต่ปี 2558 – 2562 น าเสนอผลการ
เปรียบเทียบการพัฒนาในระดับภาพรวม ระดับรายตัวชี้วัด ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเทียบกับค่ากลางของ
ประเทศ  ประกอบด้วยตัวชี้วัดการพัฒนาชุดใหม่ ระดับจังหวัด 5 มิติ 32 ตัวชี้วัด ระดับกลุ่มจังหวัด 2 มิติ 15 
ตัวชี้วัด ซึ่งจังหวัด กลุ่มจังหวัด สามารถใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่นี้ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
พัฒนาและแนวโน้มของประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ประกอบการวางและจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และก าหนดแผนงานโครงการอย่างสอดคล้อง รวมทั้งส่วนราชการสามารถ
น าไปตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และชี้พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
ส่วนที่เก่ียวกับกับภารกิจเพ่ือก าหนดโครงการและงบประมาณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดออกเป็น 
4 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ าสูง ยังขาดความพร้อมและต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง
เร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ 20 

กลุ่มที่ 2 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม ต่ า
กว่าค่ากลางของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 

กลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มีค่ าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่า
กลางของประเทศ ไม่เกินร้อยละ 10 

กลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนี
ผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
 จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดพบว่าดัชนีรวมการพัฒนาจังหวัด จังหวัดกลุ่มที่ 4 ค่า
ดัชนีผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศ แสดงว่าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลพัฒนาต่อยอด
ในมิติต่างๆได้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีทั้งสูงและต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ โดยแบ่งออกดังนี้ 

กลุ่มที่ 2 เป็นมิติที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่จะพัฒนา คือมีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 คือมิติสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติมีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด มี 4 ตัวชี้วัดจะต้องได้รับการพัฒนาและ
แก้ไขให้ดีขี้น คือการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  จ านวนของประชากรใน
เรือนจ า จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอัตราการฆ่าตัวตายที่มคี่าดัชนีผสมที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

กลุ่มที่ 3 มิติที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา คือมีค่าดัชนีผสม ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 คือมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ซึ่งค่าดัชนีผสมส่วนใหญ่สูงและดีกว่าค่ากลาง
ของประเทศ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด และร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปาที่มี
ค่าดัชนีผสมต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ทีจ่ังหวัดจะต้องมีการแก้ไขและพัฒนา 

กลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนี
ผสม สูงกว่าค่ากลางของประเทศมีค่าดัชนีผสมสูงกว่าระดับประเทศมีถึง 3 มิติคือ มิติการพัฒนาคน (People) 
ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม ประกอบด้วย 
7 ดัชนีชี้วัด 6 ค่าดัชนีผสมสูงและดีกว่าค่ากลางของประเทศ มีเพียง 1 ตัวที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ คือ
ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ คือมิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (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 แสดงว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลพัฒนาต่อยอดในมิติ
ทั้ง 2 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจต่างๆจุดเด่นคือรายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท) และมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
เฉลี่ยต่อหัว (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)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การวิเคราะห์ระดับความช านาญ Location Quotient (LQ) และศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด ด้วยวิธี Shift-Share analysis (SS) 
     2.1) การวิเคราะห์ระดับความช านาญ Location Quotient (LQ) การวิเคราะห์ Location 
Quotient (LQ) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการวัดระดับความช านาญ (Specialization) ของสาขาการผลิตของ
จังหวัด ซึ่งการวิเคราะห์จะสามารถแบ่งสาขาการผลิตออกเป็น (1) สาขาการผลิตที่เป็นฐานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
(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 
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2.2) การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยวิธี Shift-Share analysis (SS) 
 การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยวิธี Shift-Share analysis จะวิเคราะห์ทั้งหมด 3 
องค์ประกอบคือ 
 องค์ประกอบ National Share (NS) เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ศึกษาเมื่อพ้ืนที่นั้นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราเดียวกับพ้ืนที่อ้างอิง  จากการ
วิเคราะห์พบว่า National Share (NS) เท่ากับ 93,267.81 ของ 8 จังหวัดมีค่าเท่ากับ  92 ,613.31 ของ 4 
จังหวัดมีค่าเท่ากับ 92,788.65  ซึ่งตีความ ได้ว่า ถ้าจังหวัดล าพูนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่ากับอัตรา
การเติบโตของประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2562 จะมีมูลค่า 93 ,267.81 ล้านบาท 
แต่ GPP เท่ากับ 80,885.37 เท่านั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากัน จังหวัดล าพูนได้รับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ ากว่าระดับประเทศ และกลุ่มจังหวัด 
 องค์ประกอบ Industry Mix (IM) เป็นการสะท้อนถึงการกระจุกตัวของการผลิตที่มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว หรือ การกระจุกตัวของการผลิตที่มีการเติบโตไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของพ้ืนที่
อ้างอิงโดยพิจารณาจากค่าบวกหรือ ลบ ของ IM จากการวิเคราะห์พบว่า Industry Mix (IM) มีค่าเท่ากับ -
1,758.96 ซึ่งตีความได้ว่า จังหวัดล าพูนมีสาขาการผลิตที่มีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับประเทศ โดยมีมูลค่า
รวมเท่ากับ -1,758.96  ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัด และเมื่อพิจารณาในระดับสาขาการผลิต 
ก็พบว่า สาขาการผลิต ค่า IM เป็นค่าบวกและลบ หมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของแต่ละสาขา
การผลิตในระดับประเทศ สาขาการผลิตของจังหวัดล าพูน สาขาการเกษตรมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
กลุ่มจังหวัด และลดลงการกระจุกตัวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ 8 จังหวัดและระดับประเทศ สาขาอุตสาหกรรมมี
การเติบโตลดลง และกระจุกตัวสูง สาขาบริการมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน และมีการกระจุกตัวปานกลาง 

องค์ประกอบ Regional Shift (RS) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดในการวิเคราะห์Shift-Share ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่วัดความสามารถในการแข่งขันของสาขาการ
ผลิตของพ้ืนที่ศึกษาโดยพิจารณาจากค่าบวก หรือ ลบ ของ RS โดยการตีความนั้น ต้องพิจารณาในระดับสาขา
การผลิต ซึ่งพบว่า สาขาการผลิตที่มีค่า RS เป็นค่าบวก จะเป็นสาขาที่มีความสามารถในการแข่งขัน ส่วนค่า 
RS ที่เป็นค่าลบจะเป็นสาขาที่มีความเสียเปรียบในการแข่งขัน จากการวิเคราะห์พบว่า Regional Shift (RS) 
ของจังหวัดล าพูนทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการมีค่าเป็นลบ แสดงว่าทุกภาคการผลิตของ
จังหวัดมีความเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่มีสาขาการผลิตย่อยในภาคบริการที่ที่มีความสามารถในการแข่งขัน
คือก่อสร้าง ค้าส่ง ค้าปลีก ที่พักและบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าสารและการสื่อสาร กิจกรรมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการและศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
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 GPP 

 ล าพูน  4 จังหวัด  8 จงัหวัด  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของจังหวัด (SWOT Analysis) 
จากการศึกษาศักยภาพ และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดล าพูน และการระดม

ความคิดเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2567สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
S.1 จังหวัดล าพูนมีภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิ เวศการเกษตร อีกทั้ ง  เป็ น เขตที่ ตั้ งของศูน ย์
อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกเชื่อมต่อทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ 
เครื่องบินกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศ 
S.2 จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ท าให้เกิดการจ้างงาน และ
ส่งผลให้ รายได้ต่อประชากร/GDP รายได้ต่อหั ว 
204,009บาท/คน อยู่อันดับที่ 17 ของประเทศ (สูงสุด 
988,748 ต่ าสุด 59,497) และสูงกว่าค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศ (172,790) ขณะที่ GPP ปี 2563 ผลิตภัณฑ์

W.1 จังหวัดล าพูนมีโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และ มีผู้ด้อยโอกาส /คนพิการในจ านวนที่
เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่ สวัสดิการรัฐยังไม่ครอบคลุมทั่วทุก
พ้ืนที่  
W.2 จังหวัดล าพูนมีปัญหาด้านประชากรแฝงจ านวน
มากส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคม 
W.3 การอพยพของคนรุ่นใหม่ออกนอกพ้ืนที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง สาเหตุ เพราะไม่มีการสร้างงานที่สร้างสรรค์
มากพอ มีแต่งานรายวันในโรงงานอุตสาหกรรม และ
นิคมอุตสาหกรรม  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
มวลรวมจังหวัด/ประชากร 209,668 บาท (สูงสุด 
8 3 1 ,7 3 4  บ า ท  ต่ า สุ ด  5 5 ,4 1 7  บ า ท ) โด ย 
ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่ วน  51.6 % ของ GPP 
จังหวัด เมื่อเทียบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มี
สัดส่วน 23.3 %  
S.3 จังหวัดล าพูนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 1,344 ปี (พ.ศ. 2565) มีวัฒนธรรมแบบเมืองเก่า/
เมืองดั้งเดิม มีชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็น
ต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ที่สามารถ
น ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดที่จังหวัด
ล าพูนได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับ 4 
จังหวัดภาคเหนือบน 1 และ 8 จังหวัดภาคเหนือบน 
รวมทั้ ง  ระดั บ ป ระ เท ศ  จ ากการวิ เค ราะห์ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด  
S.4 การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองล าพูนเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 
5 แห่ง เพ่ือแบ่งเบาจ านวนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาล
รัฐ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษา
สุขภาพ และ จากดัชนีการพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคงที่ สู งกว่าค่าเฉลี่ ยระดับประเทศ 
โดยเฉพาะเรื่องร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อ
จ านวนแรงงาน  
S.5 จังหวัดล าพูนมีระบบการบริหารและจัดการด้าน
สาธารณสุขที่เข้มแข็งจากกลไกการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน กระทั่ง ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่มีจ านวนผู้ป่วย (สูงสุดถึงน้อยสุด) 
อยู่ในจังหวัดล าดับที่ 74 ของประเทศ : ข้อมูล ณ ปี 
2564 
S.6 จังหวัดล าพูนมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ใหม่ ให้เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญของภูมิภาค จากการ

W.4 จังหวัดล าพูนมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรอยู่
ในระดับต่ า ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของประชากร 
ท าให้เกิดผลเสียต่อการขาดแคลนวัยท างานในอนาคต 
(อัตราการเพ่ิมของ ประชากร ปี 61 เท่ากับ 0.18 
ขณะที่  ปี 65 ลดลง – 0.4320) อีกทั้ง ปัญหาด้าน
ประชากรที่ท าให้ครอบครัวอ่อนแอ สาเหตุ จาก 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีเพียง 68.90 % ปัญหา
การเจ็บป่วยโรคเรื้อรังทางร่างกาย 42.60% ปัญหา
เศรษฐกิจ 34 % ปัญหาติดสุรา 29.70% ผลกระทบ
จากโรคโควิด  21.30  % และ ปัญหายาเสพติด 
12.70%  เป็นต้น 
W.5 จังหวัดล าพูนมีปัญหาประชากรด้านอัตราการฆ่า
ตัวตายสูง สาเหตุจาก หนี้สินนอกระบบ และการพนัน
ออนไลน์ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากดัชนีการ
พัฒนาจังหวัดด้านสันติภาพและความยุติธรรมที่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และอัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อ
แสนคน) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประประเทศซึ่งเป็นจุดที่
ต้องเร่งแก้ไข  
W.6 จังหวัดล าพูนมีปัญหาขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 
W.7 การพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ใน
ระดับต่ า  
W.8 แรงงานนอกระบบบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการประกันสังคม  
W.9 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขายสินค้าออนไลน์  
W.10 จังหวัดล าพูนไม่มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
รองรับสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม องค์
ความรู้  ท าให้ ไม่มี งานวิจัยพัฒนาและการเข้าถึง
งานวิจัยอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น ผลิตผลทางการเกษตร
จึงยังไม่สามารถสร้างมูลค่าสูงได้ พืชเศรษฐกิจหลัก 
เช่น ล าไย มะม่วง โกโก้ จึงไม่สามารถแก้ปัญหารายได้
ของเกษตรกร เพราะราคาผลผลิตที่ตกต่ า  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
วิ เคราะห์  GPP ของจังหวัดล าพูนปี  2562 พบว่า 
ภาค อุตสาหกรรม มีสั ดส่ วนถึ ง 51%  ของ GPP 
ทั้งหมดของจังหวัด และ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมกับ
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด เ ห นื อ ต อ น บ น  1 มี สั ด ส่ ว น
ภาคอุตสาหกรรมถึง 44 %  
S.7 จังหวัดล าพูนเป็นเมืองหัตถกรรมผ้าไหมรายยก
ดอก ผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียง และ อัตลักษณ์โดดเด่น อีกทั้ง 
เป็นแหล่งแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ  
S.8 คนล าพูนมีพ้ืนฐานแนวคิดความตื่นตัวต่อระบบ
การเมืองในระบอบประชาธิป ไตย จากการที่ มี
ประชาชน ผู้ ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสูงที่สุดในประเทศ
ติดต่อกัน 13 ครั้ง  
S.9 จังหวัดล าพูนเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์  วน
เกษตร และ เกษตรธรรมชาติ) โดย เป็นที่ตั้งของ 
“ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จว.ลพ.” สามารถผลิตพืช
พันธุ์ดี (พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเมล็ดพันธุ์ดี ต้น
พันธุ์ดี) ที่เป็นต้นทางของแหล่งพืชพันธุ์ดีที่สามารถ
รวบรวม ขยาย กระจายพันธุ์ พืชรองรับการผลิต
วัตถุดิบด้านอินทรีย์ และ ความหลากหลายของพันธุ์
พืช สนับสนุนเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ และ เป็น
แหล่งสนับสนุนการสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมใน
จังหวัดล าพูนและภาคเหนือ เพ่ือเตรียมพร้อมเป็น
แหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก สร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้ประเทศ มีเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 
ระบบน้ าอัจฉริยะ และ สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้การผลิตพืชประสิทธิภาพสูง (BCG Model) 
และแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร  
S.10 จังหวัดล าพูนมีความช านาญในการผลิตทาง
การเกษตร มีพืชเศรษฐกิจส าคัญ คือ ล าไย มะม่วง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และ ปศุสัตว์ เช่น โคนม 

W.1 1  จั งห วั ด ล า พู น มี โร งแ รม /ที่ พั ก ร อ งรั บ
นักท่องเที่ยวแต่อาจยังไม่เพียงพอหรือแหล่งที่พักยังไม่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และ โฮมสเตย์ที่ได้
มาตรฐานมีจ านวนไม่มาก อีกทั้ง นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่นิยมเลือกพักในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า  
W.12 จังหวัดล าพูนขาดระบบขนส่งมวลชนที่น า
นักท่องเที่ยวให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ เมือง
เก่าชั้นใน และ เมืองท่องเที่ยววิถีเกษตร วิถีชาติพันธุ์ 
W.13 จังหวัดล าพูนมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
น้ า และการกระจายแหล่งน้ าในระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร  
W.14 จังหวัดล าพูนมีน้ าแม่ทา แม่น้ าลี้ แต่ไม่สามารถ
สร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดใหญ่ได้    
W.15 บางพ้ืนที่ที่ห่างไกลเขตเมืองได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด้านแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
W.16 พ้ืนที่เมืองขยายบริเวณที่ตั้งศูนย์ราชการแห่ง
ใหม่มีปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  
W.17 ยังขาดการน าอัตลักษณ์ของจังหวัด มาเป็น
เครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว  
W.18 ยั งขาดทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และ 
ผลผลิตการเกษตรเชิงนวัตกรรม 
W.19 ภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมีส่ งผล ต่อ
สุขภาพของเกษตรกร และ สารเคมีตกค้าง ในผลผลิต  
W.20 ภาคการเกษตรในพ้ืนที่ยังไม่สามารถเชื่อมไปสู่
ระบบอุตสาหกรรมท าให้ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าและผลผลิตได้  
W.21 ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs.) ด้าน
การผลิตชิ้นส่วน (Supply) ในจังหวัดขาดการน า
เทค โน โลยี ม าสนั บ สนุ น การพัฒ นาเพ่ื อรองรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ /GI. เช่น ล าไย จากการวิเคราะห์ที่ใช้
ในการวัดระดับ ความช าน าญ โดยวิธี  Location 
Quotient (LQ) พบว่า จังหวัดล าพูนมีระดับความ
ช านาญการผลิตในภาคการเกษตรสูงกว่ากลุ่มจังหวัด
และระดับประเทศ  
S.11 จังหวัดล าพูนมีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดที่เข้มแข็ง 
ภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เครือข่ายความร่วมมือของประชาชนทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม รวมถึง องค์กรสงฆ์ที่มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์รวมด้านจิตศรัทธา และด้านสังคม 
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากดัชนีการพัฒนาจังหวัด
ด้านความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนองค์กรชุมชนต่อ
ประชากรแสนคน (แห่ง/แสนคน)  
S.12 จังหวัดล าพูนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา
ส าคัญ    
S.13 จังหวัดล าพูนมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดด
เด่น และองค์ความรู้แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกที่
สามารถต่อยอดได้  
S.14 จังหวัดล าพูนมีองค์กรสงฆ์ที่มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์รวมด้านจิตศรัทธาและด้านสังคม  

W.22 จังหวัดล าพูนมีการส่งเสริมระบบเกษตรกรรม
คุณภาพ (GAP/อินทรีย์) ในรูปแบบเกษตรกรรม 
แปลงใหญ่ จ านวน 82 แปลง เป็นล าไยแปลงใหญ่ 55 
แปลง แต่ยังขาดการเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม   
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats : T) 
O.1 การย้ายศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ และ
การก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่บนพ้ืนที่หนึ่งพันไร่ 
จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง และการขยายตัว
ของการค้า การขาย การลงทุน และการท่องเที่ยวใน
อนาคต  
O.2 การเป็นเมืองแฝดกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลท าให้
เกิดการพัฒนาแบบคูข่นาน  
O.3 การพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพ้ืนที่

T.1 ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า ระบบ และกลไก
การตลาดที่เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาได้เอง  
T.2 นโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศคู่ค้า ท าให้ผลผลิตการเกษตรมี
ปัญหาด้านการส่งออก  
T.3 ปัญหาหมอกควัน การเผาท าลาย ฝุ่น PM 2.5 ท า
ให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบกับระบบทางเดิน
หายใจ  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
จั งหวัดล าพูนจะส่ งผลต่อการเติบ โตของระบบ
เศรษฐกิจในจังหวัดล าพูน  
O.4 การมีกลไกการรับซื้อผลผลิตการเกษตร เช่น ล้ง
ล าไย มาลงทุนในพ้ืนที่ท าให้สามารถลดต้นทุนการ
ขนส่งผลผลิตออกจ าหน่าย  
O.5 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ สิทธิ
พิ เศษทางภาษีในเขตอุตสาหกรรมสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนเพ่ิมข้ึน  
O.6 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ท าให้มี
นักท่องเที่ยวสนใจความเป็นเมืองเก่า/เมืองดั้งเดิมทาง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  วั ฒ น ธ ร ร ม  โบ ร า ณ ส ถ า น 
ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
ล าพูนเพ่ิมมากข้ึน  
O.7 ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการ
ผลิตเพ่ือลดต้นทุนอุตสาหกรรม และการเกษตร  
O.8 แนวคิดระบบตลาดออนไลน์ท าให้มีช่องทางการ
จ าหน่ายผลผลิตสินค้า และบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ขึ้น  
O.9 ราคาประเมินที่ดินในจังหวัดล าพูนมีมูลค่าไม่สูง
มากเหมาะสมกับการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
เชียงใหม่ 
O.10 การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลพลังงานโซลาเซลล์
ท าให้ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  
O.11 ด้านการสาธารณสุขใน พ้ืนที่ จังหวัดล าพูน
รูป แบ บ  Social Wellness และการ พั ฒ น าเป็ น
ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของภาคเหนือตอนบน 
/Upper - Northern Medical Hub เกิดการขยายตัว
ของโรงพยาบาลเอกชน การขยายศักยภาพการบริการ
ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย จ านวน 220 เตียง ของ 
รพ .ศู น ย์ ห ริ ภุ ญ ชั ย  เ พ่ื อ เป็ น ศู น ย์ เรี ย น รู้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมต าบล/รพ.สต.ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

T.4 เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินของตนเอง/ไม่มี
เอกสารสิทธิ์เพ่ือการครอบครอง ส่งผลต่อการพัฒนา
เกษตรกรรมให้มีคุณภาพท่ียั่งยืน  
T.5  ระบบโลจิสติกส์ /logistics ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการท่องเที่ยวยังขาดการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  
T.6 ค่าจ้างแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้นทุน
ค่าตอบแทนต่ ากว่า เช่น เวียดนาม สปป.ลาว ท าให้นัก
ลงทุนย้ายฐานการลงทุน  
T.7 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกในยุคใหม่ 
ท าให้เกิดปัญหาการปรับแนวคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับ
คนรุ่นใหม่ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยุคใหม่กับวิถี
ชีวิตดั้งเดิม  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses  : W) 
ล าพูน (เป้าหมายถ่ายโอนเริ่มแรก ปี 2566 จ านวน 11 
แห่ง ปี 2567 จ านวน 19 แห่ง) 
O.12 การเกิดกลไกการดูแลโรคอุบัติใหม่ (Covid 19) 
ระบบสาธารณสุขสามารถเข้าไปจัดการในชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบลได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดตั้งศูนย์ CI 
ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และ ระบบการดูแลผู้ป่วยโดยอ
สม. 

 
              จังหวัดล าพูนมีภูมิศาสตร์ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อทั้งทางรถยนต์  

รถไฟ และ เครื่องบินกับจังหวัดต่างๆ เป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ท าให้เกิด

การจ้างงาน และส่งผลให้รายได้ต่อประชากร/GDP อยู่ในระดับสูงของประเทศ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบเมืองเก่า/เมืองดั้งเดิม มีชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นทุน

ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ที่สามารถน ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  คนล าพูนมีพ้ืนฐานแนวคิดใน

ระบอบประชาธิปไตยจากการมีประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดในประเทศติดต่อกัน 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 เขต

พ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูนเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง สามารถแบ่งเบาโรงพยาบาลต่างๆ ของ

รัฐ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ด้านเกษตรกรรมมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ความ

สมบูรณ์ของระบบนิเวศ อีกทั้ง ความเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่ มีพืชเศรษฐกิจส าคัญ อาทิ 

ล าไย มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความส าคัญต่อ

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 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 าพูนแห่งใหม่ 
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ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองในอนาคต และการเป็นเมืองแฝดกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลท าให้เกิดการ

พัฒนาแบบคู่ขนาน นโยบายการขยายสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพ้ืนที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจในจังหวัด นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในเขตอุตสาหกรรม และราคาประเมินที่ดินที่มี

มูลค่าไม่สูงมาก เหมาะกับการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น  การมีนโยบายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 

นวัตกรรมการผลิตเพ่ือลดต้นทุนอุตสาหกรรม และการเกษตร การมีกลไกการรับซื้อผลผลิตการ เกษตร  

เช่น ล้งล าไย มาลงทุนในพ้ืนที่ท าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตออกจ าหน่าย  การพัฒนาแหล่งน้ า

บาดาลพลังงานโซลาเซลล์ท าให้ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร และแนวคิดระบบตลาดออนไลน์ท าให้มี

ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต สินค้า และ บริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายขึ้น ขณะที่ การมีนโยบายส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองรอง และด้านการสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนรูปแบบ Social Wellness สามารถพัฒนา

เป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของภาคเหนือตอนบน / Upper - Northern Medical Hub 

 อย่างไรก็ตาม จังหวัดล าพูนมีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส/คนพิการในจ านวนที่เพ่ิม

สูงขึ้น ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาการฆ่าตัวตายที่สูงสุดของประเทศจากสาเหตุ หนี้สินนอกระบบ การพนัน

ออนไลน์ ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยังอยู่ในระดับต่ า แรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม และ สวัสดิการแห่งรัฐอย่าง

ครอบคลุมทั้งระบบ ด้านผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขายสินค้า

ออนไลน์ อีกทั้ง จังหวัดล าพูนไม่มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนา

นวัตกรรม องค์ความรู้ ท าให้ไม่มีงานวิจัย และ องค์ความรู้ที่หลากหลายเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ

จังหวัด ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs.) ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Supply) ขาดการน าเทคโนโลยีมา

สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม  ขณะที่ ภาคการเกษตรมีการใช้

สารเคมีจ านวนมากส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร และ สารเคมีตกค้างในผลผลิต  ราคาผลผลิตการเกษตร

ตกต่ า ระบบ และกลไกการตลาดที่เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาได้เอง  เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินของ

ตนเอง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพ่ือการครอบครองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรมให้สูงขึ้น เกษตรกรขาด

การรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่ และ เครือข่ายเกษตรกรรมคุณภาพ อีกทั้ง ยังขาดทักษะการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ และ ผลผลิตการเกษตรเชิงนวัตกรรม ประกอบกับ นโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง

ประเทศของประเทศคู่ค้าท าให้ผลผลิตการเกษตรมีปัญหาด้านการส่งออก ระบบเกษตรกรรมไม่สามารถเชื่อม

ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมท าให้ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และผลผลิตได้ ด้านภาคอุตสาหกรรมขาดความ

มั่นคงในอาชีพ ค่าจ้างแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้นทุนค่าจ้างต่ ากว่า เช่น เวียตนาม และสปป.ลาว  

ท าให้นักลงทุนย้ายฐานการลงทุน นอกจากนี้ จังหวัดล าพูนมีปัญหาระบบชลประทาน การขาดแคลนทรัพยากร

น้ า และการกระจายแหล่งน้ า ทั้งที่มีแหล่งน้ าแม่ทา แม่น้ าลี้ แต่ไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลาง 

ขน าด ให ญ่ ได้  บ าง พ้ื น ที่ ที่ ห่ า ง ไก ล เข ต เมื อ ง ได้ รั บ ก ารส นั บ ส นุ น งบ ป ระม าณ ด้ าน แห ล่ งน้ า 



 
 

96 
 

แต่ไม่เพียงพอต่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ รวมถึง พ้ืนที่บริเวณเมืองขยาย และ/หรือ บริเวณที่ตั้ง

ศูนย์ราชการแห่งใหม่พบปัญหาด้านแหล่งน้ า ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด 19 

ปัญหาหมอกควัน การเผาท าลาย ฝุ่น PM 2.5 ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ 

ส่งผลต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งกลไกการจัดการทางสาธารณสุขยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชน

อย่างทั่วถึง และ ด้านการท่องเที่ยวขาดโรงแรมที่พักรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และ/หรือดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวมาพัก ขาดระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ สาเหตุเพราะ ระบบโลจิสต์ติกส์/

logistics ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการท่องเที่ยวยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ขาด

การน าอัตลักษณ์ของจังหวัดในด้านต่างๆ มาเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว การปรับแนวคิด

ของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และ การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตยุคใหม่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมให้ผสมผสานอย่าง

สมดุลครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนา 
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
วสิยัทศัน์ (Vision) 

“เมอืงเศรษฐกจิสรา้งสรรคบ์นความพอเพยีง” 
เมอืงเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมสรา้งสรรค ์ชุมชนวถิพีอเพยีงและยัง่ยนื 

 

 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. LAMPHUN SMART HERITAGE CITY: มุ่งสืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
สู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว 
 2. LAMPHUN CREATIVE LANNA: มุ่ งยกระดั บ โครงสร้ า งระบ บ อุตสาหกรรม เชื่ อม โย ง 
หัตถอุตสาหกรรม 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 โดยเน้นส่ งเสริมการพัฒนาจากฐานศักยภาพของ
จังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ให้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน 
 

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

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดัเพิ่มขึ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

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

1 1 2 2 3 

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

5 4 3 2 1 

คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น 
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 

 

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

 รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการเพ่ิมขึ้น  
 ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

      ตัวช้ีวัด 
 อัตราการขยายตัวของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
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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.  เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ เชิง

ประวัติศาสตร์ เมืองวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารพ้ืนถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือน ามา

สร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการ

รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ 

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/พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่
มีศักยภาพในการเดนิทางท่องเที่ยว 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 เมืองใหม่ เพ่ือ

รองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 

โดยปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมือง พัฒนาย่านเมือง แบ่งโซนเมืองเก่า เมืองใหม่ เมืองอุตสหกรรม พัฒนา

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ และ สิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนของ

ภาคเอกชน 

 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม  
ให้ความส 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
และขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอด
กระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
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 พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์  
เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างราย ได้ให้กับ
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 และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
พ้ืนที่สูงส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยง/สร้างเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย ตลอดจนขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านแหล่ง
ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งระบบควบคู่กัน 

4. Lamphun Food Valley ส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูป
สินค้าเกษตร การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์เพ่ือลดต้นทุนค่าเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพเข้า
สู่ระบบการผลิตในกลุ่มเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 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 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สร้างความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ
ให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชน ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของ
เกษตรกรและประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ การเพ่ิมขีด
ความสามารถและการยกระดับสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน เกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ การ
บริหารจัดการองค์กร และการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนภาคเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและ
การตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต  
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 ปี 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 ปี 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 สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร 

ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทาง

การเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนแหล่งทุนเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 

และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบ

วงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม 

2. การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกัน

และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชน

เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข

ภาวะที่ดี พัฒนากลไกการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

เครือข่ายด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า การ

ส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 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 ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงของมนุษย์ในระยะยาว 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  
และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว สนับสนุนการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว   
พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูดูแลป่าไม้ การท าเกษตรที่ลดการเผา และ การลาดตระเวนเพ่ือป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืน
กฎหมาย จัดท าแผนการจัดการและควบคุมการเผาหลังการเก็บเกี่ยว  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า  
ไฟป่า (จัดชุดลาดตระเวน จัดท่าแนวกันไฟ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟ) ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนเพ่ือลดการเผาและร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันใน
ชุมชน พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบรับแจ้งเหตุและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากหมอกควันแก่
ประชาชน 
 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 พื้นที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ า
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติในทุกมิติ  
 12. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเมืองทั้งระบบ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 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 าพูน  
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างโอกาสความเสมอภาค เท่าเทียมกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นที่ยั่งยืน ล าพูนเมือง ๙ หน้าสร้างสรรค์ / LAMPHUN  Creative  City Model  
ภายใตแ้ผนงานการพัฒนาเมืองแบบสมดุลสร้างสรรค์และเมือง ๙ หน้า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 



แบบ จ.๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง"

พ.ศ. ๒๕๖6
(4)

พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ. ๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
(5)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์
และท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

 1. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว & บริการ เพ่ิมข้ึน (เฉล่ียร้อยละ)

6 7 10 10 10 ร้อยละ 10

 2. จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

1 4 4 5 6 20 ชุมชน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒
เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

 1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมฑ์เด่นของ
จังหวัด และ OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ)

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 5  ร้อยละ 7  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10

 2. อัตราเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่าย
สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส าคัญ 
(เฉล่ียร้อยละ)

 ร้อยละ 4  ร้อยละ 5  ร้อยละ 7  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 
จังหวัดล าพูน

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา
(3)

ค่าเป้าหมาย



พ.ศ. ๒๕๖6
(4)

พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ. ๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
(5)

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา
(3)

ค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓
 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และ
เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

 1. จ านวนเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6

 2. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร 
(ร้อยละ)

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3

 3. จ านวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง
 GAP (เฉล่ียร้อยละ)

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4
เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน

 1. สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความ
ยากจน (มิติรายได้)

ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0

 2. การแจ้งความคดีชีวิตร่างกาย เพศ 
และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน)

ต่ ากว่าค่ากลาง ต่ ากว่าค่ากลาง ต่ ากว่าค่ากลาง ต่ ากว่าค่ากลาง ต่ ากว่าค่ากลาง ต่ ากว่าค่ากลาง

 3.ร้อยละของจ านวนจุดความร้อน 
(Hotspot) ลดลงจากค่าเฉล่ีย 5 ปี

20 20 20 20 20 ร้อยละ 20

 4.ร้อยละจ านวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาด
เล็ก/PM 2.5 ลดลงจากค่าเฉล่ียย้อนหลัง 
 5 ปี

30 30 30 30 30 ร้อยละ 30



แบบ จ.๑
หน่วย : บาท

แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

                -        222,581,800   167,961,800   161,361,800   161,361,800 713,267,200

 ๑. โครงการท่ี ๑ โครงการล าพูนเมืองเก่าอัจฉริยะ /Lamphun 
Smart Heritage City

(2)/(5) 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

         2,900,000       9,100,000       2,500,000       2,500,000 17,000,000       

    กิจกรรมหลัก ๑.๑ การออกแบบอนุรักษ์ ปรับปรุง
สถาปัตยกรรมอาคารจัดต้ังหอประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเมือง
หริภุญชัย : สถาบันล าพูนศึกษา; สถานท่ีศาลากลางหลังเก่า

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

             900,000        9,100,000 10,000,000

   กิจกรรมหลัก 1.2 การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้หอเกียรติภูมิ
พระนางจามเทวี เช่ือมโยงองค์ความรู้เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน วัฒนธรรม สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีแพล็ตฟอร์มดิจิทัล (ข้อมูลล าพูนศึกษา

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

          2,000,000 2,000,000

  กิจกรรมหลัก ๑.3 การพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งนักท่องเท่ียว
เช่ือมเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเรือน

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดล าพูน

       2,500,000        2,500,000 5,000,000

 2. โครงการท่ี 2 โครงการล าพูนเมืองแห่งการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง

(2)/(5) 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

       11,200,000       9,200,000       9,200,000       9,200,000 38,800,000

     กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ส่งเสริมเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย สู่การสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000

    กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ส่งเสริมเสน่ห์เมืองเก่านครล าพูน โดย
กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

แผนงานท่ี 1. การพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก
แผนงานท่ี 2. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนการท่องเท่ียว



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

    กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของชาติพันธ์ุ

3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000

    กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10,500,000

    กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
เป็นบุคคลส าคัญของโลก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

    กิจกรรมหลักท่ี 2.6 เทศกาลโคมล้านนาและโคมนานาชาติ
ท่ีเมืองล าพูน

3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6,000,000

 3. โครงการท่ี 3 โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพูนสู่
เมืองมรดกโลก

(2)/(5) 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

            530,000          530,000          530,000          530,000 2,120,000

     กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กิจกรรมการน าเสนอเมืองล าพูนสู่เมือง
มรดกโลก

164,100 164,100 164,100 164,100 656,400

     กิจกรรมหลักท่ี 3.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ล าพูนสู่เมือง
มรดกโลก

340,000 340,000 340,000 340,000 1,360,000

     กิจกรรมหลักท่ี 3.3 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 25,900 25,900 25,900 25,900 103,600
 4. โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา
เชิงสร้างสรรค์ : Lamphun Sport Tourism Wellness 
Thailand

(2)/(5) 1 ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดล าพูน

         4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000 16,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 4.1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เช่ือมโยงท่องเท่ียวชุมชน (Lamphun Story Telling)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

    กิจกรรมหลักท่ี 4.2 กิจกรรมพัฒนาศักภาพบุคลกรเพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา

500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,500,000

    กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กิจกรรมการจัดการแข่งขันว่ิงตามภูมิ
ประเทศจังหวัดล าพูน (Lamphun Trail running)

1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,500,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 5. โครงการท่ี 5 โครงการสืบสานประเพณี ชิมอาหารพ้ืนถ่ิน (2)/(5) 1 ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดล าพูน

         4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000 16,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 5.1 กิจกรรมงานเทศกาลประเพณี วัฒนธรรม
 อาหารถ่ิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

3,055,000 3,055,000 3,055,000 3,055,000 12,220,000

     กิจกรรมหลักท่ี 5.2 กิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่ือวิดีทัศน์ ส่ือป้าย
ประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์

945,000 945,000 945,000 945,000 3,780,000

 6. โครงการท่ี 6 โครงการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ล าพูนเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สร้างสรรค์

(2)/(5) 1 ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดล าพูน

                -            6,500,000       6,500,000       6,500,000       6,500,000 26,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 6.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดง
เทศกาลท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 6.2 กิจกรรมการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
เทศกาลการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 14,000,000

 7. โครงการท่ี 7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเมืองล าพูน ปี 2567

(2)/(5) 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

                -            2,085,800       2,085,800       2,085,800       2,085,800 8,343,200

     กิจกรรมหลักท่ี 7.1 กิจกรรมการทบทวนแผนแม่บทและผัง
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

677,900 677,900 677,900 677,900 2,711,600

     กิจกรรมหลักท่ี 7.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

198,600 198,600 198,600 198,600 794,400

     กิจกรรมหลักท่ี 7.3 กิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

569,300 569,300 569,300 569,300 2,277,200

     กิจกรรมหลักท่ี 7.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่าน Digital 
Content

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



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

     กิจกรรมหลักท่ี 7.5 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้น าความคิด 
ผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

22,600 22,600 22,600 22,600 90,400

     กิจกรรมหลักท่ี 7.6 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายประชาชน
ในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

87,400 87,400 87,400 87,400 349,600

    กิจกรรมหลักท่ี 7.7 กิจกรรมการบริหารโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000
 8. โครงการท่ี 8 โครงการสืบสานศิลปะสถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เร่ืองเมืองเก่า
ล าพูน ปี 2567

(2)/(5) 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

                -            5,000,000       5,000,000       5,000,000       5,000,000 20,000,000

      กิจกรรมหลักท่ี 8.1 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์แบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและงาน
ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวัดท่ีอยู่ในเขตเมืองเก่า

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 8.2 กิจกรรมการจัดท าคู่มือองค์ความรู้เชิง
ประวัติศาสตร์เมืองเก่าล าพูน ส าหรับประชาชนท่ัวไป และส าหรับ
เยาวชน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

  9. โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงล าพูน        19,546,000     19,546,000     19,546,000     19,546,000 78,184,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

      กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
ทางถนน โดยการติดต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูน จ านวน 3 สายทาง ได้แก่ 
            1.ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่-ล าปาง) ตอน
ควบคุม 0800 ตอนขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - 
กม.540+981 (เป็นแห่งๆ) 
            2. ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนล้ี - เมืองล าพูน) 
ตอนควบคุม 0301 - 0304 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ล้ี - ม่วงโตน - 
ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.122+398 - กม.261+095 (เป็น
แห่งๆ)  
            3. ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนป่าสัก-บ้านเรือน) 
ตอนควบคุม 0101 - 0102 ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง - บ้านเรือน 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+651 (เป็นแห่งๆ)

19,546,000 19,546,000 19,546,000 19,546,000 78,184,000

 10. โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียว สาย ทล.106 ตอนควบคุม 0301   
ตอน ห้วยหญ้าไซ - ล้ี อ าเภอล้ี จังหัวดล าพูน

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

                -          50,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000 95,000,000

       กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยการขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร 
แบบมีเกาะกลาง พร้อมระบบระบายน้ าในเขตทางหลวงและติดต้ัง
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน
ควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 
ระหว่าง กม.135+321 - กม.137+000

50,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 95,000,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 11. โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียว สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข
 11 - บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

                -          25,000,000     25,000,000     25,000,000     25,000,000 100,000,000

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

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000

 12. โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียว สายแยก ทช. ลพ. 3004 - บ้านน้ าโจ้ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

                -          15,000,000     15,000,000     15,000,000     15,000,000 60,000,000

       กิจกรรมหลัก 12.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัล
ติกคอนกรีต สายแยก ทช. ลพ. 3004 - บ้านน้ าโจ้ อ าเภอบ้านโฮ่ง
 จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+330 ระยะทางรวม 
2.330 กิโลเมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000

 13. โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียว สาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข
 106 - บ้านผาต้าย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

                -          28,000,000     28,000,000     28,000,000     28,000,000 112,000,000

        กิจกรรมหลัก 13.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต 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

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 112,000,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 14. โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวสาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข
 1033 - บ้านผาเงิบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

                -          25,000,000     25,000,000     25,000,000     25,000,000 100,000,000

        กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 4010 
แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเงิบ อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน ระหว่าง กม.14+050 - กม.19+100 ระยะทางรวม 
5.050 กิโลเมตร

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000

     (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองล าพูน ท่ี 1- 15 คู (2)/(5) 2 เทศบาลเมืองล าพูน          8,920,000 8,920,000

     (2) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย ลพ.3004 แยก ทล.106 - บ้านท่าหลุก ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 2 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

       14,900,000 14,900,000

 แผนงาน: พัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถอุสาหกรรมสร้างสรรค์
ล้านนา

                -        193,161,000     36,250,000     36,250,000     36,250,000 301,911,000

 ๑. โครงการท่ี ๑ โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน

         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 4,000,000

     กิจกรรมหลัก ๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และ SME ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ในจังหวัดล าพูน

          1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000 4,000,000

 2. โครงการท่ี 2 โครงการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์และ
ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดล าพูน

         4,250,000       4,250,000       4,250,000       4,250,000 17,000,000       

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

      กิจกรรมหลัก 2.1 เสริมสร้างการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000

     กิจกรรมหลัก 2.2 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์และ
ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดล าพูน

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 15,200,000

 3. โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาผ้าล าพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2)/(5) 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

                -            6,000,000       6,000,000       6,000,000       6,000,000 24,000,000       

      กิจกรรมหลัก 3.1 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของผ้าล าพูน 
ศักยภาพของประกอบการ รวมถึงการถ่ายทอดเร่ืองราว
ของผ้าล าพูน

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

      กิจกรรมหลัก 3.2 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ส่งเสริม
และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้า

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000

     กิจกรรมหลัก 3.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยการจัดแสดง
 และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าล าพูนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าล าพูน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000

 4. โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ.2047 แยกทาง
หลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

(2)/(5) 1 แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน

                -          25,000,000     25,000,000     25,000,000     25,000,000 100,000,000

     กิจกรรมหลัก 4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - 
บ้านห้วยไซเหนือ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ระหว่าง กม.
0+000 - กม.4+900 ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

    (1)โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

(2)/(5) 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

56,568,000 56,568,000

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

(2)/(5) 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

9,851,000 9,851,000

     (3)  โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน นาทราย

(2)/(5) 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

6,892,000 6,892,000

     (4) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบ
เมืองในช่วงแยกประตูล้ีถึงแยกประตูท่าขาม ขนาดกว้าง 4.60 -
 17.00 เมตร ยาว 426.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

(2)/(5) 2 เทศบาลเมืองล าพูน 3,600,000 3,600,000

      (5) โครงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก และโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.519+500 –
 กม.520+400 ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

(2)/(5) 2 แขวงทางหลวงล าพูน 80,000,000 80,000,000

 แผนงาน : พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 
เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปช้ันสูง

                -        562,554,350     19,221,142     19,221,144     19,221,146 620,217,782

 ๑. โครงการท่ี ๑ โครงการพัฒนาปลาดุกประสิทธิภาพสูง 
มาตรฐานสูง มูลค่าสูงจังหวัดล าพูน โดยใช้รูปแบบ BCG Model

(2)/(3) 1 ส านักงานประมงจังหวัด
ล าพูน

                -            1,236,830          158,180          158,180          158,180 1,711,370

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

      กิจกรรมหลักท่ี 1 คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลาดุกใน
จังหวัดล าพูนท่ีได้รับมาตรฐาน GAP

19,200 19,200 19,200 19,200 76,800

     กิจกรรมหลักท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีตาม มาตรฐาน GAP มกษ 
7436 น าไปสู่การปฏิบัติ

138,980 138,980 138,980 138,980 555,920

     กิจกรรมหลักท่ี 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานสู่มูลค่าสูงหลักสูตรการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีตาม มาตรฐาน GAP มกษ 7436

140,540 140,540 140,540 140,540 562,160

     กิจกรรมหลักท่ี 4 สร้างจุดเรียนรู้สาธิตการผลิตปลาดุก 
จ านวน 2 จุด

253,110 253,110 253,110 253,110 1,012,440

    กิจกรรมหลักท่ี 5 ติดตามให้ค าแนะน าฟาร์มผลิตปลาดุก
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP มกษ 
7436 กรมประมง

253,000 253,000 253,000 253,000 1,012,000

    กิจกรรมหลักท่ี 6 ประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกมูลค่าสูง

432,000 432,000 432,000 432,000 1,728,000

 2. โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมและยกระดับการเล้ียงปูนา
จังหวัดล าพูนสู่เกษตรมูลค่าสูง

(2)/(3) 1 ส านักงานประมงจังหวัด
ล าพูน

            200,800          252,240          252,240          252,240 957,520

     กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรท่ีมี
ความพร้อมเข้าร่วมโครงการ

22,200 22,200 22,200 22,200 88,800

     กิจกรรมหลักท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

52,800 52,800 52,800 52,800 211,200

     กิจกรรมหลักท่ี 3  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ (รายเดิม)

51,440 51,440 51,440 154,320



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

     กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดท าจุดสาธิตแปลงเรียนรู้เร่ืองการเล้ียงปู
นาน าร่องจังหวัดล าพูน

125,800 125,800 125,800 125,800 503,200

 3. โครงการท่ี 3 โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
ประมงปลอดภัย เพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหารและยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนล าพูน

(2)/(3) 1 ส านักงานประมงจังหวัด
ล าพูน

            690,900          690,900          690,900          690,900 2,763,600

     กิจกรรมหลักการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยด้านประมงในร่องสวน

             690,900           690,900           690,900           690,900 2,763,600

 4. โครงการท่ี 4 โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีล าพูน (2)/(3) 1 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าพูน

                -               436,800          436,800          436,800          436,800 1,747,200

     กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร
ผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

110,000 110,000 110,000 110,000 440,000

     กิจกรรมหลักท่ี 2 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์

29,600 29,600 29,600 29,600 118,400

     กิจกรรมหลักท่ี 3 การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ 
500 แปลง

70,000 70,000 70,000 70,000 280,000

     กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
และคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS

46,700 46,700 46,700 46,700 186,800

    กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชผัก 
สมุนไพรอินทรีย์ วิถีล าพูน

135,500 135,500 135,500 135,500 542,000

    กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมโครงการอบรมการบริหารจัดการ 
การเพาะปลูกพืชท่ีมีคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิม

45,000 45,000 45,000 45,000 180,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 5. โครงการท่ี 5 โครงการส่งเสริมปลูกพืชพืชสมุนไพร 
พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ (Food Bank) สร้างความม่ังคง
ด้านอาหาร

(2)/(3) 1 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 8 
จังหวัดล าพูน

                -            3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000 12,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมปลูกพืชพืชสมุนไพร พืชอาหารพืช
เศรษฐกิจ (Food Bank) สร้างรายได้

          3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000 12,000,000

 6. โครงการท่ี 6 โครงการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิง
อุตสาหกรรมสู่สินค้ามูลค่าสูง

(2)/(3) 1 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 8 
จังหวัดล าพูน

                -            1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000 6,000,000

     กิจกรรมขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมสู่สินค้า
มูลค่าสูง

          1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000 6,000,000

 7. โครงการท่ี 7 โครงการปรับระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต
สินค้าล าไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความ
ต้องการของตลาดเพ่ือความย่ังยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม

(2)/(3) 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

                -            6,402,200       6,402,202       6,402,204       6,402,206 25,608,812

    กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมปรับระบบการผลิตสินค้าล าไย           2,616,400        2,616,401        2,616,402        2,616,403 10,465,606
    กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP

538,800 538,800 538,800 538,800 2,155,200

    กิจกรรมหลักท่ี 3 รณรงค์การผลิตล าไยคุณภาพ 398,800 398,800 398,800 398,800 1,595,200

    กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไย และสินค้า
เกษตรอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

             398,200           398,201           398,202           398,203 1,592,806

    กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน

450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

    กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ
สินค้าล าไยปลอดภัยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

 8. โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

(2)/(3) 1 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน

                -               750,000          750,000          750,000          750,000 3,000,000

      กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

             750,000           750,000           750,000           750,000 3,000,000

 9. โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

(2)/(3) 1 ส านักงานพลังงาน
จังหวัดล าพูน

                -               120,160          120,160          120,160 120,160 480,640

     กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

             120,160           120,160           120,160           120,160 480,640

 10 โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
จังหวัดล าพูน

(2)/(3) 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

                -               715,100          715,100          715,100          715,100 2,860,400

       กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน

             545,980           545,980           545,980           545,980 2,183,920

      กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการประกวดอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านดีเด่น

             159,120           159,120           159,120           159,120 636,480

     กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมการถอดบทเรียนจากอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านต้นแบบ

               10,000             10,000             10,000             10,000 40,000

 11. โครงการท่ี 11 โครงการส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

(2)/(3) 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

                -               641,600          641,600          641,600          641,600 2,566,400

       กิจกรรมหลักกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

             641,600           641,600           641,600           641,600 2,566,400



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 12. โครงการท่ี 12 โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด
ผลไม้และสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน

(2)/(3) 1 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดล าพูน

                -            1,925,800       1,925,800       1,925,800       1,925,800 7,703,200

        กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย   
 การผลิตการตลาดผลไม้ และสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร
จังหวัดล าพูน

             391,000           391,000           391,000           391,000 1,564,000

       กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด
ผลไม้ และสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูนและ
เจรจาสร้างเครือข่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เกษตรกรจังหวัดล าพูนกับสถาบันเกษตรกรจังหวัดต่างๆ รวมท้ังผู้
ซ้ือ ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

          1,534,800        1,534,800        1,534,800        1,534,800 6,139,200

 13. โครงการท่ี 13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดล าพูน

(2)/(3) 1 ส านักงานจังหวัดล าพูน                 -            2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 8,000,000

       กิจกรรมหลักท่ี 1 การจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

             700,000           700,000           700,000           700,000 2,800,000

       กิจกรรมหลักท่ี 2 การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
เครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินในการขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

             300,000           300,000           300,000           300,000 1,200,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

       กิจกรรมหลักท่ี 3 การขยายผลการขับเคล่ือนสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืช

          1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000 4,000,000

 14. โครงการท่ี 14 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพ่ิม

(2)/(3) 1 ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าพูน

                -               436,000          436,000          436,000          436,000 1,744,000

        กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดล าพูน

             197,600           197,600           197,600           197,600 790,400

        กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพ
จังหวัดล าพูน

             238,400           238,400           238,400           238,400 953,600

 15. โครงการท่ี 15  โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
เพ่ือความย่ังยืนทางอาชีพ

(2)/(3) 1 ส านักงานเกษตรท่ีสูง
จังหวัดล าพูน

                -               192,160          192,160          192,160          192,160 768,640

       กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
เพ่ือความย่ังยืนทางอาชีพ

             192,160           192,160           192,160           192,160 768,640

 16 โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรและ
การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน

(2)/(3) 1 โครงการชลประทาน
ล าพูน

                -          32,000,000                    -                      -                      -   32,000,000

       กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างระบบส่งน้ าฝายดอยแช่ ระยะท่ี 2 
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ล าไย ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน พร้อมอาคารประกอบ

        12,000,000 12,000,000

      กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงระบบผันน้ าอ่างเก็บน้ าแม่เมย
อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง (สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) 
ความยาว 2.069 กิโลเมตร ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

        15,000,000 15,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 3 ปรังปรุงระบบส่งน้ าฝายทุ่งกลาง ความยาว 
1.00 กิโลเมตร ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

          5,000,000 5,000,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

    (1) โครงการวางท่อเพ่ือรองรับศูนย์ราชการล าพูน (แห่งใหม่)
 พร้อมจ่ายน้ าให้พ้ืนท่ีใกล้เคียง

(2)/(3) 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล าพูน

     237,666,000 237,666,000

    (2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ท้ังระบบเพ่ือ
เกษตรกรรมย่ังยืน

(2)/(3) 2 โครงการชลประทาน
ล าพูน

     272,640,000 272,640,000

แผนงานท่ี ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี ๒. เสริมสร้างความม่ันคงภายใน
แผนงานท่ี ๓. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

                -        419,688,128   169,884,260   169,884,260   169,884,260 929,340,908

 ๑. โครงการท่ี ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกช่วงวัยสู่ความย่ังยืนจังหวัดล าพูน

4 / 11 1 ส านักงานแรงงาน
จังหวัดล าพูน

                -            1,396,500       1,396,500       1,396,500       1,396,500 5,586,000

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ทุกช่วงวัยสู่ความย่ังยืนจังหวัดล าพูน

1,396,500 1,396,500 1,396,500 1,396,500 5,586,000

 2. โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และทักษะพัฒนาอาชีพเยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น 
(Work Experience)

3 / 12 1 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน

                -            1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 4,000,000

       กิจกรรมหลัก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ
ทักษะพัฒนาอาชีพเยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น (Work 
Experience)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

 3. โครงการท่ี 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

3 / 11 1 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

                -            1,764,250       2,000,000       2,000,000       2,000,000 7,764,250

     กิจกรรมหลัก รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
 NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1,764,250 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,764,250

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 4. โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัดล าพูน ปี 2567

3 / 13 1 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

                -            1,039,618       1,500,000       1,500,000       1,500,000 5,539,618

      กิจกรรมหลัก การพัฒนากลไกและบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัด
ล าพูน

1,039,618 1,500,000 1,500,000 1,500,000 5,539,618

 5. โครงการท่ี 5 โครงการส่งเสริมสัมมาชีพครัวเรือนยากจน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 / 10 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

                -            1,427,400       1,427,400       1,427,400       1,427,400 5,709,600

     กิจกรรมหลัก กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพครัวเรือนยากจนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1,427,400 1,427,400 1,427,400 1,427,400 5,709,600

 6. โครงการท่ี 6 โครงการหมู่บ้านต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหาร
จังหวัดล าพูน

1 / 3 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

                -            4,054,100       4,054,100       4,054,100       4,054,100 16,216,400

      กิจกรรมหลัก กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหาร
จังหวัดล าพูน

4,054,100 4,054,100 4,054,100 4,054,100 16,216,400

 7.โครงการท่ี 7 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็ง
ภายในหมู่บ้านและชุมชน

1 / 1 1 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
ล าพูน

                -            1,905,000       1,905,000       1,905,000       1,905,000 7,620,000

     กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็ง
ภายในหมู่บ้านและชุมชน

1,905,000 1,905,000 1,905,000 1,905,000 7,620,000

 8. โครงการท่ี 8 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวนชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน

1 / 1 1 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
ล าพูน

                -            1,815,000       1,815,000       1,815,000       1,815,000 7,260,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

      กิจกรรมฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000 7,260,000

 9. โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจ าปี พ.ศ.2567

1 / 1 1 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
ล าพูน

                -            1,195,400       1,195,400       1,195,400       1,195,400 4,781,600

     กิจกรรมหลักกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

1,195,400 1,195,400 1,195,400 1,195,400 4,781,600

 10. โครงการท่ี 10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
ความม่ันคง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 / 1 1 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
ล าพูน

                -               400,000          400,000          400,000          400,000 1,600,000

       กิจกรรมหลัก พ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านความม่ันคงเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000

11. โครงการท่ี 11 โครงการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตใหม่ให้ตระหนักรู้ภัย
คุกคามรูปแบบใหม่

1 / 1 1 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดล าพูน และ กอ.

รมน.จังหวัดล าพูน

                -               938,000          938,000          938,000          938,000 3,752,000

       กิจกรรมหลัก กิจกรรมเบ้าพิมพ์รักสถาบันหลักของชาติ 
และวิถีชีวิตใหม่

938,000 938,000 938,000 938,000 3,752,000

 12. โครงการท่ี 12 โครงการล าพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน

5 / 7 1                 -          38,854,260     38,854,260     38,854,260     38,854,260 155,417,040



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

        กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมอ านวยความสะดวกปลอดภัย   
เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนนทางหลวง โดยการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว ความสูง 9.00 ม. จ านวน 6 สายทาง 

แขวงทางหลวงล าพูน 28,021,000 28,021,000 28,021,000 28,021,000 112,084,000

        กิจกรรมหลักท่ี 2 ขับเคล่ือนศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ 
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน

403,200 403,200 403,200 403,200 1,612,800

        กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้
รถใช้ถนน

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน

321,600 321,600 321,600 321,600 1,286,400

       กิจกรรมหลักท่ี 4 สร้างวินัยจราจรด้วยมาตรการทางสังคม 
การบังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการต้ังด่านบูรณาการ

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน

3,648,960 3,648,960 3,648,960 3,648,960

       กิจกรรมหลักท่ี 5 เสริมสร้างศักยภาพการตอบสนองหลังเกิด
อุบัติเหตุ

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน

3,173,300 3,173,300 3,173,300 3,173,300 12,693,200

        กิจกรรมหลักท่ี 6  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินด้วยโครงข่ายล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

ล าพูน/ต ารวจภูธรจังหวัด
ล าพูน

3,286,200 3,286,200 3,286,200 3,286,200 13,144,800

 13. โครงการท่ี 13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน ปี 2567

5 /18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

                -          36,780,600     36,780,600     36,780,600     36,780,600 147,122,400

        กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอก
ควันผ่านกลไกการส่ือสาร

618,000 618,000 618,000 618,000 2,472,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

        กิจกรรมหลัก 2 เฝ้าระวังลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอก
ควันและไฟป่าในพ้ืนท่ีเส่ียง

35,801,200 35,801,200 35,801,200 35,801,200 143,204,800

       กิจกรรมหลัก 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้
และเสริมสร้างความตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพ้ืนท่ี

341,400 341,400 341,400 341,400 1,365,600

      กิจกรรมหลัก 4 ติดตามและบริหารโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

 14 โครงการท่ี 14 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า
อย่างสมดุลและย่ังยืนในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

5 /18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

                -            1,489,800       1,489,800       1,489,800       1,489,800 5,959,200

      กิจกรรมหลัก 1 ต่อยอดการฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล
และย่ังยืนในระดับพ้ืนท่ี

1,073,200 1,073,200 1,073,200 1,073,200 4,292,800

      กิจกรรมหลัก 2 เสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพ่ือความย่ังยืน

391,600 391,600 391,600 391,600 1,566,400

     กิจกรรมหลัก 3 ติดตามและบริหารโครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

 15. โครงการท่ี 15 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

5 /18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

                -            1,253,000       1,253,000       1,253,000       1,253,000 5,012,000

       กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือล าพูนเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน

1,253,000 1,253,000 1,253,000 1,253,000 5,012,000

 16 โครงการท่ี 16 โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร

5 /18 1 ส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าพูน

                -               625,200          625,200          625,200          625,200 2,500,800

       กิจกรรมหลีก กิจกรรมส่งเสริมการปรับปล่ียนการปลูกพืช
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเผาอย่างย่ังยืน (4 กิจกรรมย่อย)

625,200 625,200 625,200 625,200 2,500,800



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

 17 โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ของเมืองท่ีปลอดภัยน่าอยู่

5 /18 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดล าพูน

                -          73,250,000     73,250,000     73,250,000     73,250,000 293,000,000

      กิจกรรมหลัก 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี 
บ้านปวงค า หมู่ท่ี 9 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน ความยาว
350 เมตร

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 56,000,000

      กิจกรรมหลัก 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี บ้านโฮ่ง
 หมู่ท่ี 2 - บ้านห้วยปางค่า หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านโฮ่ง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ความยาว 400 เมตร

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 64,000,000

      กิจกรรมหลัก 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี 
บ้านศรีลาภรณ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน
 ความยาว 350 เมตร

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 56,000,000

      กิจกรรมหลัก 4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมน้ าแม่ขนาด 
บ้านแม่ขนาด หมู่ท่ี 8 - บ้านดอยค า หมู่ท่ี 13 ต าบลทากาศ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ความยาว 250 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 30,000,000

     กิจกรรมหลักท่ี 5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง 
บ้านท่าหลุก หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล าพูน ความยาว 115 เมตร

5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 23,000,000

      กิจกรรมหลักท่ี 6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี 
บ้านหนองล่อง หมู่ท่ี 1 - บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ความยาว 400 เมตร

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 64,000,000

    (1) (1) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง 
บ้านท่ากอม่วง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดล าพูน ความยาว 480 เมตร

5 /18 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง 18,000,000 18,000,000



แผนงาน/โครงการ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

หน่วยด าเนินการ
(9)

 พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8  พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10)

    (2) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ากวง 
บ้านใหม่วังไฮ หมู่ท่ี 8 ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ความยาว 750 เมตร

5 /18 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง 45,000,000 45,000,000

    (3) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง 
บ้านปากล้อง หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน ความยาว 1,300 เมตร

5 /18 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง 78,000,000 78,000,000

    (4) โครงการ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านท่า
ไม้ หมู่ท่ี 13 ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ความยาว
 850 เมตร

5 /18 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง 51,000,000 51,000,000

    (5) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง 
บ้านหนองสูน หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาสะวาย จังหวัดล าพูน 
ความยาว 975 เมตร

5 /18 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง 58,500,000 58,500,000

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 6 1 ส านักงานจังหวัดล าพูน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 36,000,000

รวมท้ังส้ิน                 -     1,406,985,278   402,317,202   395,717,204   395,717,206   2,600,736,890



ค าอธิบายแบบ จ.๑
(๑)    เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด หมายถึง สถานภาพท่ีจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด
(๒)    ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมท้ังศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนท่ี

 (Area) สอดคล้องกับผลท่ีได้จากบทวิเคราะห์
(3)    ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนาจังหวัด หมายถึง ดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีถูกก าหนดข้ึน มีความชัดเจนสอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา และต้องมีข้อมูลท่ีสามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
(4)    ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ....  หมายถึง ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัดท่ีจังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีท่ีก าหนดไว้ และควรมีข้อมูลท่ีสามารถวัดผลได้
(5)    ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... – พ.ศ. ....  หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉล่ียของตัวช้ีวัดตลอดระยะเวลาของแผน และควรมีข้อมูลท่ีสามารถวัดผลได้
(6)    แผนงาน/โครงการส าคัญ หมายถึง ช่ือแผนงานโครงการท่ีมีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และช่ือโครงการท่ีมีความส าคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกิจกรรมหลักภายใต้โครงการด้วย
(7)    ยุทธศาสตร์ชาติ (X) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (6 ยุทธศาสตร์) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศษสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) ให้ระบุหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ
         และ Y คือ หมายเลขของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังน้ี แต่ละโครงการให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ท่ีสอดคล้องมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว (รายละเอียดหมายเลข X/Y ตามหน้า 37 – 51)
(8)    แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังน้ี

๑  หมายถึง  งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม
๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)

(9) หน่วยด าเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(๑0) งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งบประมาณในการด าเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท”



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
 



           แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ ๑ : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค ์
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ล าพูนเมืองเก่าอัจฉริยะ/ Lamphun Smart Heritage City 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา     รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โบราณสถาน เพื่อสร้างคุณค่า 

และมูลค่าเพิ่ม ออกแบบ ปรับปรุงอาคาร พัฒนากิจกรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ล าพูนเมืองมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

4. หลักการและเหตุผล       จังหวัดล าพูนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,344 ปี มีวัฒนธรรมแบบเมืองเก่า/เมืองดั้งเดิม         
มีชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ที่สามารถน ามาส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดล าพูนได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับ 4 จังหวัดภาคเหนือบน 1 และ 8 
จังหวัดภาคเหนือบน รวมทั้ง ระดับประเทศ จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัด  
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ท าให้มีนักท่องเที่ยวสนใจความเป็นเมืองเก่า /เมืองดั้งเดิมทาง
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดล าพูนเพิ่มมากข้ึน            
      ขณะที่ แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจการท่องเที่ยวเมือง      
แบบดั้งเดิมเมืองที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี  

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อออกแบบอนุรักษ์ ปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าให้ทรงคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้ล าพูนเมืองมรดกโลก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
2.เพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถี  เมืองเก่าอัจฉริยะ/ Smart Heritage City 
เชื่อมโยงวัฒนธรรมวิถีชุมชน  
3.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้แก่คนในชุมชนผ่านกิจกรรม สินค้า และบริการการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานครอบคลุม
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว          

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : ร้อย
ละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยว & บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  สถานที่พัฒนาบริเวณอาคารศาลากลางหลังเก่า และโดยรอบเช่ือมโยงชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองล าพูน        
เทศบาลต าบลเวียงยอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือน 

8. กิจกรรมหลัก  
   8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

  
    งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การออกแบบอนุรักษ์ ปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคารจัดต้ังหอประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเมืองหริภุญชัย : 
สถาบันล าพูนศึกษา; สถานที่ศาลากลางหลังเก่า 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) : งบปี 67 - 68  

- สนง.วัฒนธรรม จ.ลพ. 
- สนง.ท่องเที่ยว และ กีฬา จ.ลพ. 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การออกแบบ จัดท าแผนอนุรักษ์ อาคารที่ตั้งศาลากลางหลังเก่า เพื่อจดัตั้ง “หอประวัติศาสตร์              
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองหริภุญชัย หอเกียรติภูมิประวัติพระนางจามเทวี” งบปี 2567 ; 800,000 บาท  
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ งบปี 2567 ; 100,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3. ด าเนินการปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคาร  ที่แสดงความเป็น “ล าพูนเมืองเก่าอัจฉริยะ/ 
Lamphun Smart Heritage City” ปี 2568 ; 9,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดตั้ง “สถาบันล าพูนศึกษา” งบปี 2568 ; 100,000 บาท 



หัวข้อ รายละเอียด 
 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 
    งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้หอเกียรติภูมิพระนางจามเทวี เชื่อมโยงองค์ความรู้เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน วัฒนธรรม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีแพล็ตฟอร์มดิจิทัล (ข้อมลูล าพูนศึกษา)  
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ; งบปี 2567 

- สนง.วัฒนธรรม จ.ลพ. 
- สนง.ท่องเที่ยว และ กีฬา จ.ลพ. 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรม สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
ข้อมูลประกอบการจัดตั้งหอเกียรติภูมิพระนางจามเทวี 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2. รวบรวมข้อมูลอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อการอนุรักษ์อาคารสถาปัต
ยกรรมแบบดั้งเดิม ประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร เพื่อจัดท าแผนสนับสนุนการบ ารุงรักษาให้แก่ประชาชนเจ้าของ
อาคาร 
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์  
 กิจกรรมย่อยที่ 4 ด าเนินการจัดท าแพล็ตฟอร์มดิจิทัลที่ทุกท่าน รวมถึง นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลศึกษา ค้นคว้า ได้โดยออกแบบตาม
กระบวนการ ตันทาง /การเข้าถึงข้อมูล กลางทาง/การเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง  ปลายทาง/การเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวชุมชนอัตลักษณ์วิถีบริเวณโดยรอบที่ตั้ง 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
      
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งนักท่องเที่ยวเชื่อมเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเรือน 
   5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ; งบปี 2569 - 70 

- สนง.ขนส่ง จ.ลพ. 
- สนง.ท่องเที่ยว และ กีฬา จ.ลพ. 
- เทศบาลเมืองล าพูน 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
- สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจว.ลพ. 

 กิจกรรมย่อย ด าเนินการลงทุนระบบขนส่งนักท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมกับบริบทอัตลักษณ์วิถี 
9. หน่วยงานด าเนินการ - สนง.วัฒนธรรม จ.ลพ. 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

11. งบประมาณ เงินจากงบประมาณของจังหวัด จ านวนรวม 17,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. จังหวัดล าพูนจัดตั้ง “หอประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมเมืองหริภุญชัย หอเกียรติภูมิพระนางจามเทวี; สถาบัน

ล าพูนศึกษา สถานท่ีศาลากลาง 
2. แพล็ตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลล าพูนศึกษา 
3. ระบบโครงข่ายขนส่งบริการนักท่องเที่ยวเช่ือมเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง และ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเรือน  

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ล าพูนศึกษาที่เช่ือมโยงองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บูรณา
การให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยนวัตกรรมแพล็ตฟอร์มดิจิทัล 
2. คุณค่าของความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีเชิงสร้างสรรค์ 
3. รายได้แก่คนในชุมชนผ่านกิจกรรม สินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยว        

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการล าพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วถิี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง    
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา 1. เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี สร้างคณุค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อตอ่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอตัลักษณ์วิถี 

4. หลักการและเหตุผล     รัฐบาลก าหนดนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน        
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เปลี่ยนข้อได้เปรียบท่ีไทยมีจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม และกระทรวงวัฒนธรรมผลักดัน "Soft 
Power” ความเป็นไทย อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
(Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาล ประเพณี (Festival) โดยน า
ทุนทางวัฒนธรรมสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดล าพูน “ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง”             
มีประเด็นการพัฒนาคือ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี โดยมีแนวทางการพัฒนาให้เมือง
ล าพูนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ 
Smart  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี 
     เมืองล าพูนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400 ปี มีวัฒนธรรมแบบเมืองเก่า มีชุมชนประวัติศาสตร์
ที่มีช่ือเสียงเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม เป็นบ้านเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่พุทธศาสนิกชนใหค้วาม
ศรัทธา มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านประเพณีวัฒนธรรมเช่น ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย ประเพณีสลาก
ย้อมหนึ่งเดียวในโลก งานเทศกาลโคมแสนดวง และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน 
กะเหรี่ยงและมอญ มีงานประเพณี การแสดงศิลปวัฒนธรรม   มีอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผลไม้ตาม
ฤดูกาล มรดกทางวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ที่น่าศึกษาเรียนรู้  
     ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งและมีความยั่งยืนและตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยน าทุนทางวัฒนธรรมมา
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดล าพูน โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูนจึงได้เสนอ
โครงการล าพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง เพื่อให้ล าพูนเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองเก่าที่ 
Smart และเมืองแห่งการท่องเที่ยว ส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อศึกษา ส ารวจ และจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดล าพูน 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองที่ Smart  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดล าพูน 
4. เพื่อยกระดับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองล าพูน เป็นเทศกาลโคมนานาชาติส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นของที่ระลึก
เชิงวัฒนธรรมมีพื้นท่ีจ าหน่ายที่หลากหลาย 



หัวข้อ รายละเอียด 
6. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์  ในจังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จัก                
ของนักท่องเที่ยว 
7. เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว 
8. เพื่อเตรียมการประกาศและยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลส าคัญของโลกในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : ร้อย
ละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
& บริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  1) ชุมชนชาติพันธ์ุในจังหวัดล าพูน จ านวน 20 ชุมชน 
2) แหล่งประวัติศาสตร์พื้นที่จังหวดัล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงาน 
      ที่เกี่ยวข้อง  

กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นครหริภญุชัยสูก่ารสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
6,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2566-2570    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน   
วัด ชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัล าพูน 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงาน 
     ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริม เสน่ห์เมืองเก่านครล าพูน โดยกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
7,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2566-2570    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน   
วัด ชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงาน 
     ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
1,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2566    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน   
วัด ชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณป์ระเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์  
15,0๐๐,๐๐๐  บาท ปีงบประมาณ 2566-2570    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน   
วัด ชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ต าบลในจังหวัดล าพูน 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
7,5๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ 2566-2570    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
วัด ชุมชน และสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล 
 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงาน 
     ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลส าคัญของโลก 
4,๐๐๐,๐๐๐ บาท : งบปี 2567 – 2570  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
วัด ชุมชน และสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 



หัวข้อ รายละเอียด 
8.7 กิจกรรมหลกัที่ 7 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงาน 
     ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเทศกาลโคมล้านนาและโคมนานาชาติที่เมืองล าพูน  
12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2567-2570    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน   
วัด ชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6-2570  
 

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566  งบประมาณ   8,700,000   บาท 
ปีงบประมาณ 2567  งบประมาณ 11,200,000   บาท 
ปีงบประมาณ 2568  งบประมาณ 11,200,000   บาท 
ปีงบประมาณ 2569  งบประมาณ 11,200,000   บาท 
ปีงบประมาณ 2570  งบประมาณ 11,200,000   บาท 
        งบประมาณรวมท้ังสิ้น 53,500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12. ผลผลิต (Output) 1) ข้อมูลการศึกษาและส ารวจ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนครหริภุญชัย 
๒) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นครหริภุญชัยและเชิงวัฒนธรรม จ านวน 5 เส้นทาง 
3) มีสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม เชิงประวัติศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบ 
4) ชุมชนชาติพันธ์ุในจังหวัดล าพูนได้รับการพัฒนาสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
5) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกมีพื้นที่จัดจ าหน่ายที่หลากหลาย 
6) ประเพณีชาติพันธ์ุในจังหวัดล าพูนเป็นประเพณีท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
7) ตลาดวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
8) ได้รูปแบบและความหลากหลายของกิจกรรมในการด าเนินงานการเสนอช่ือครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลส าคัญ
ของโลกในวาระ 150ปี  ชาตกาล 
9) เทศกาล ประเพณีได้รับการยกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

๑) รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
2) จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
3) ประชาชน ผู้ประกอบการในจังหวัดล าพูนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
4) นักท่องเที่ยวได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญของชาติพันธ์ุในจังหวัดล าพูน 
5) ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายในจังหวัดล าพูน 
6) เป็นข้อมูลเตรียมการส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนข้อมูลเพื่อขอประกาศให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลส าคัญ
ของโลกวาระ 150 ปี ชาตกาล 
7) เกิดพลังศรัทธาตามรอยแสวงบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย 
8) เทศกาลโคมล้านนาและโคมนานาชาติเป็น Soft Power สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ เตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพนูสู่เมืองมรดกโลก 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ

บริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
4. หลักการและเหตุผล   จังหวัดล าพูนหรือเดิมคือ นครหริภุญชัย เคยมีฐานะเป็นราชธานีแห่งแรกของภาคเหนือที่มีความเก่าแก่มา

นานกว่า ๑,๔๐๐ ปี เป็นชุมชนทางวัฒนธรรมของล้านนา ล้านช้าง และสิบสองปันนาตั้งอยู่ในแอ่งธรรมชาติ 
ที่ราบแม่น้ าปิง - กวง เป็นท าเลแอ่งอู่เข้าอู่น้ าเป็นชุมทางแม่น้ าหลายสายที่เรียกว่า “ขุนน้ า” จังหวัดล าพูนยัง
เป็นที่ตั้งของพระธาตุหริภุญชัย จัดเป็น ๑ ในจอมเจดีย์ ๘ แห่ง ของประเทศไทย และจัดเป็น ๑ ในสัตตมหา
สถานหรือพุทธเจดียสถาน ๗ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า ได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่เมืองเก่าของประเทศ และได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าล าพูน        
โดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นเมืองเก่าที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีจะเห็นได้ว่า จังหวัดล าพูนเป็นเมืองที่มีความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์มา
จนถึงปัจจุบันความยิ่งใหญ่และความส าคัญทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติจึงเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้
เป็น“มรดกโลก” 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 5.๑ เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกโลก 
 5.๒ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์     
และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองล าพูน และร่วมผลักดันให้เป็นวาระส าคัญ            
ของจังหวัดล าพูน 
 

6. ตัวชี้วัดและ 
    ค่าเป้าหมาย  
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ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม
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จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
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7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นทีอ่ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก เตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพนูสู่เมืองมรดกโลก 
    8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การน าเสนอเมืองล าพูนสู่เมืองมรดกโลก 
    8.2 กิจกรรมหลักที่ ๒ การประชาสัมพันธ์ล าพูนสู่เมืองมรดกโลก 
    8.๓ กิจกรรมหลกัที่ ๓ กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 



9. หน่วยงานด าเนินการ หน่วยงานหลัก 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล าพูน 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัล าพูน 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6-2570) 

11. งบประมาณ จ านวน 2,650,000 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) เอกสารเตรยีมความพร้อมการพัฒนาล าพูนสูเ่มืองมรดกโลก 
๑3.ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

๑3.๑ ทบทวนแผนแม่บทเมืองล าพูนสู่มรดกโลกและเตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกโลก 
๑3.๒ พัฒนายกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดก
โลก  
๑3.๓ คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนทุกภาคส่วน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองล าพูนและร่วมผลักดันให้เป็นวาระส าคัญของจังหวัดล าพูน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์
 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ : Lamphun Sport Tourism Wellness 
Thailand 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้าน

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
4. หลักการและเหตุผล      จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและมีความโดดเด่นในด้านสิ่งดึงดูดใจด้านการ

ท่องเที่ยว ยังคงมีเมืองเก่าที่มีความสวยงามและสงบมีอาคารบ้านเรือนและย่านโบราณที่ยังมีชุมชนอาศัยอยู่ 
เปรียบเสมือนเมืองโบราณที่มีชีวิตหรือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมีศาสนสถานท่ีล้ าค่า คือ วัดพระธาตุหริภุญชัยและยัง
เป็นศาสนสถานที่มีผู้ไปเคารพบูชาเป็นประจ า ล าพูน มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน
หมู่บ้านชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และมีโอกาสจากการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัด
ใกล้เคียงและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่ีมีสถานท่ีและบรรยากาศที่เหมาะสม ดังนั้น ล าพูน จึงนับเป็นอีกหนึ่งจังหวัด
ทีถ่ึงพร้อมด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของล าพูน 
พบว่ามีผู้มาเยือนไม่สูงนัก คือ 1.18 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561 ทั้งๆ ที่ได้รับคัดเลือกและประชาสัมพันธ์จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็น 1 ใน เมืองต้องห้ามพลาด "ล าปาง Plus ล าพูน" เน้นการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในความเป็นเมืองเก่า มีกลิ่นอายของวันวาน ทั้งวิถีชีวิตเก่าๆ สถาปัตยกรรมล้านนา/
วัดวาอาราม อนุรักษ์วิถีชีวิตแบบช้าๆ ไม่เร่งรีบ วัฒนธรรมโบราณ สถานีรถไฟ และที่ส าคัญคือการเชื่อมกัน
ด้วยรถไฟผ่านอุโมงค์ขุนตานและเลือกชมเลือกซื้อผ้าทอพ้ืนเมืองเป็นของฝากกลับบ้าน 
       ดังนั้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความรัก ความ
สามัคคี ความปลอดภัยและมิตรไมตรีของจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่แบบ
ล าพูน ที่พบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วจังหวัดที่เช่ือมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีชาวล าพูน อันจะเป็น
การด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการกระตุน้ให้เกิดบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวท่ีสนุกสนาน
และเบิกบานใจ รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ า 
(Re-Visit) ที่รู้จักจังหวัดล าพูน ดีอยู่แล้วและกลุ่มที่ไม่เคยรู้จัก (First Visit) ได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสเอกลักษณ์ 
วิถีความเป็นอยู่แบบล าพูน ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ท่องเที่ยวโดยชุมชนประเพณี วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ การละเล่น สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ให้ทั้งคุณค่า รวมถึงความหลากหลายด้าน
การท่องเที่ยวที่มีทั้ง วัฒนธรรม ธรรมชาติ กีฬา สุขภาพ รวมอยู่ในจังหวัดเดียวจึงควรส่งเสริมความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ล าพูน 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนให้มี
ความสามารถด้านการแข่งขัน  ยกระดับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในยุคโควิด  
2. เพื่อจัดท าเส้นทางเช่ือมโยงท่ องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยใช้เรื่องเล่า            
(Story telling) ประวัติศาสตร์ กิจกรรม ประเพณี หรือผลิตภัณฑ์ เป็นตัวเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว 
3. เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ ชุมชนและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ        
จังหวัดล าพูน 
 



4. เพื่อเชื่อมโยง ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดล าพูน 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ภายในและภายนอกจังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงท่องเที่ยวชุมชน (Lamphun Story Telling) 
10,000,000 บาท (ปีละ 2,000,000 บาท) 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
สมาคมท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานล าปาง, สภาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน, เครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดล าพูน, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ล าพูน, ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดล าพูน, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน, ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
2,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
สมาคมท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานล าปาง, สภาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน, เครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดล าพูน, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ล าพูน, ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดล าพูน, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน, ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศจังหวัดล าพูน (Lamphun Trail running) 
7,500,000 บาท (ปีละ 1,500,000 บาท) 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
สมาคมท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานล าปาง, สภาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน, เครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดล าพูน, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ล าพูน, ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดล าพูน, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน, ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

11. งบประมาณ 20,000,000 บาท  
12. ผลผลิต (Output) 1. เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนที่เช่ือมโยงชุมชนกับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสนิค้า

พื้นเมือง ท่ีพัก และแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูนที่น่าสนใจและแปลกใหม่ 



2. สื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 
4. มีส่งเสรมิให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดล าพูน 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

เส้นทางการท่องเที่ยวท้ัง 4 เส้นทาง สามารถเช่ือมโยงท่องเที่ยวชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง เกิดการกระจายรายได้ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
เดินทางไดด้้วยตนเองหรือผ่านบรษิัททัวร์ ตามเส้นทางท่องเที่ยวท่ีพัฒนาขึ้น ก่อให้เกิดรายได้จาการ
ท่องเที่ยวและกระจายสู่ชุมชนตามเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกจิกรรมและ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการ สบืสานประเพณี ชิมอาหารพื้นถิ่น  
2. ชื่อแผนงาน พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ  

ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมอัตลักษณ์วิถี 
4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีแนวคิดในการด าเนินงานเพื่อช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมระดับจังหวัด ภายใต้การ

ด าเนินงานในนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยมีการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดล าพูนสู่สายตานักท่องเที่ยวให้มีความสนใจเข้ามา
เที่ยวในจังหวัดล าพูนเป็นจ านวนมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนจากการ
ท่องเที่ยว โดยมีการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ด้วยการ
วางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยว บุคลากร การท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งเมือง
หลัก เมืองรอง ตอบสนองตัวช้ีวัดของจังหวัดในการสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตโรค
ระบาดโควิ 2019 ท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับประเทศ เพื่อจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งพร้อมรับมือได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ โครงการ สืบสานประเพณี ชิมอาหารพื้นถิ่น จะช่วย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดล าพูนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากขึ้น ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีรายได้อย่างท่ัวถึง และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนให้มี
ความสามารถดา้นการแข่งขันยกระดับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  
2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวดานประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด 
3. ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้กับคนในพ้ืนท่ี 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
& บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

1 4 4 5 6 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ภายในและภายนอกจังหวัดล าพูน 



8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมงานเทศกาลประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น ผลติภณัฑ์ชุมชน 
งบประมาณ 15,275,000 บาท (ปีละ 3,055,000บาท)   
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
สมาคมท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานล าปาง, สภาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน, เครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดล าพูน, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ล าพูน, ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดล าพูน, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน, ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์พื่อประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อวิดีทัศน์ สื่อป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อออนไลน ์
งบประมาณ 4,725,000  บาท (ปีละ 945,000 บาท)  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
สมาคมท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานล าปาง, สภาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน, เครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดล าพูน, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ล าพูน, ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดล าพูน, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน, ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

11. งบประมาณ 20,000,000 บาท  
12. ผลผลิต (Output) 1. จ านวนสื่อวิดีทัศน์ (TVC Spot Promote Event) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 1 

นาที จ านวน 1 วิดีทัศน์  
2. จัดงานเทศกาลประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น ผลติภณัฑ์ชุมชน จ านวน 1 งาน 
3. จัดงานเทศกาลประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น ผลติภณัฑ์ชุมชน ระยะเวลา 2 วัน จ านวน 1 งาน 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นวิทยุ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 งาน 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

สนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีเชิงวัฒนธรรม ด้วยการน าเทศกาลประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากนอกพ้ืนท่ี มีความสนใจและอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน ให้เดินทางเข้ามายังในพื้นที่ 
เพื่อสัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงคนในพ้ืนท่ี อันจะเป็นการสรา้งความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในองค์รวม 

 



     แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ สร้างแบรนด์อัตลักษณล์ าพูน เมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
4. หลักการและเหตุผล   จังหวัดล าพูน ได้รับการขนานนามว่า เป็นแสงแรกแห่งล้านนาเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม

ล้านนามีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บนฐานความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยเน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา และการสร้างคุณค่าและมูลค่าจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรม สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและเป็น
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีภูมิประเทศอันงดงาม ทรัพยากรที่มั่นคง มี
ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ภูมิอากาศที่น่าอยู่ ประชากรมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ 
และความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากจึงจ าเป็นต้องเร่งผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาค และประชาชนในจังหวัดเอง
ได้มาสัมผัสประเพณี ศิลปะวัฒนะธรรม สินค้า อาหาร และบรรยากาศของธรรมชาติ ของจังหวัดล าพูน 
ให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2559 ภายใต้โครงการ เมืองต้องห้าม...พลาด ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้คัดเลือกจังหวัดล าพูนเป็น 1 ใน 12 เมืองที่มีศักยภาพและความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
   เพื่อเป็นการกระจายและขยายฐานนักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้และยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มทางการ
ท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ ๆ  สนับสนุนให้กับผู้ประกอบการออกสู่ตลาดภายนอกให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย จึงได้จัดท าโครงการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกจังหวัดล าพูนให้สอดรับกับ
สถานการณ์การตลาดท่องเที่ยวในปัจจุบันให้มีความทันสมัย ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว           
ซึ่ งพฤติ กรรมนั กท่องเที่ ย วทั้ งชาวไทยและชาวต่ างชาติ ในปั จจุบั นมั ก เลื อกที่ จะให้ สื่ อทาง               
Social ประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในก่อนการเดินทางท่องเที่ยวเสมอ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในจังหวัดล าพูนเช่ือมโยง
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการศักยภาพของ
จังหวัดล าพูน 
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมของดีประจ าจังหวัดล าพูน ทางด้านสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์สู่ภายนอก
ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และกระจายรายได้สู่ชุมชน  
4. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้การตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
& บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่จังหวัดล าพูน และภายนอกจังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวจงัหวัดล าพูน 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
    
 

ส่งเสริมการขายการจัดแสดงเทศกาลท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน 
 - ด าเนินการจัดแสดงเทศกาลท่องเที่ยวที่ส าคัญและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
ล าพูน ณ กรุงเทพมหานคร ภาคใต้และภาคอีสาน 



   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

งบประมาณ 15,000,000 บาท (ปีละ 3,000,000 บาท)  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 

- สมาคมท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานล าปาง  สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดล าพนู  เครือข่ายการท่องเที่ยวเทีย่วโดยชุมชนจังหวัดล าพูน  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน  ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดล าพูน  ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
    
 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน 
  -ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน (ภาพยนตร์  หนังสือ  นิตยสาร 
และสื่อออนไลน์) 
งบประมาณ 17,500,000 บาท (ปีละ 3,500,000 บาท)  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
 -ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน  สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานล าปาง  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน  
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

11. งบประมาณ  32,500,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดทีไ่ดเ้ข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. เกิดช่องทางการตลาด และเครอืข่ายในการเชื่อมโยงไปยังภูมภิาคต่างๆ  
4. มีการเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสรมิชุมชนการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและสามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 
5. มีแผนการประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

13. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงธุรกิจ           
ที่เกี่ยวเนื่องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. เกิดช่องทางการตลาด และเครือข่ายในการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ 
4. ภาพลักษณ์ของจังหวัดล าพูนด้านเกษตรนวัตกรรม เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรสุขภาพ  
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองล าพูน ปี 2566 - 2570 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนเิวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 
4. หลักการและเหตุผล      คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่เมืองเก่าที่

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมส าคัญของประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าล าพูน โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองล าพูน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เหตุผลคือ เป็น
เมืองเก่าที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีขนาดใหญ่ ในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักรใน
ยุคใดยุคหนึ่ง มีหลักฐานของงานศิลปกรรมที่มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรนั้น ๆ 
ในอดีต และในปัจจุบันมีการอยู่อาศัยของชุมชนใหม่ซ้อนทับชุมชนเดิม ท าให้ต้องเร่งประกาศความส าคัญ
ของการเป็นเมืองเก่าให้ชัดเจนเพื่อการด าเนินการทางด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมต่อไป 
     แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน มีการด าเนินการจัดท าไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเพื่อทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองล าพูน 
เพื่อมุ่งสู่เมืองมรดกโลกต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) ทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองล าพูน 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น&
บริการ เพิ่มขึ้น  

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเท่ียว&บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

1 4 4 5 6 

 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ภายในเขตคูเมืองล าพูน และสองฝั่งแม่น้ ากวง ในพื้นที่เทศบาลเมืองล าพูน และเทศบาลต าบล
เวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ตามประกาศพื้นท่ีพื้นที่เมืองเก่าล าพูน ตามที่คณะกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2554 และพื้นท่ีต่อเนื่องในเขตอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก  
   8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

การทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรกัษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเกา่ล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ล าพูน 
งบประมาณ : 3,389,500 บาท (ปีละ 677,900 บาท)  



   8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมืออนุรกัษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 จัดตั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์และพฒันาเมืองเก่าล าพูนกิจกรรมย่อยที ่
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
งบประมาณ : 993,000 บาท (ปีละ 198,000 บาท)  

    8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ฝึกอบรมเครอืข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จัดประกวดสือ่รณรงค์การอนุรักษ์และพัฒนาเมอืงเก่าล าพูน 
งบประมาณ : 2,846,500 บาท (ปีละ 569,300 บาท) 

    8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Digital Content   
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) การ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
งบประมาณ : 2,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) 

    8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การสร้างเครือข่ายผู้น าความคิด ผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์และพฒันาเมืองเก่าล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการระดมความคดิเห็นผู้น าทางความคิดและผู้น าชุมชนใน
เขตคูเมืองเกี่ยวกับแผนแม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพนู 
กิจกรรมย่อยที่ 5.2  การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตคูเมืองล าพูนเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
งบประมาณ : 113,000 บาท (ปีละ 22,600 บาท) 

    8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างเครือข่ายประชาชนในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 
เขตคูเมืองล าพูนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การประชุมเชงิปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
และพัฒนาอาคารร้านค้าและอาคารที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด 
ในการพัฒนาเมืองเก่า 
งบประมาณ : 437,000 บาท (ปีละ 87,400 บาท) 

    8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การบริหารโครงการ 
งบประมาณ : 150,000 บาท (ปีละ 30,000 บาท) 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล าพูน 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพนู 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัล าพูน 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
- เทศบาลเมืองล าพูน 
- เทศบาลต าบลเวียงยอง 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 5 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

11. งบประมาณ 10,429,000 บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) แผนแม่บทและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน ได้รับการปรบัปรงุให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

  1. แผนแม่บทและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
     สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  
  2. ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ สืบสานศลิปะสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
เร่ืองเมืองเก่าล าพูน ปี 2566-2570 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและมรดกโลก 
3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนเิวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 
4. หลักการและเหตุผล      คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่เมืองเก่าที่

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมส าคัญของประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่าล าพูน โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า เมืองล าพูน เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2554 
เหตุผลคือ เป็นเมืองเก่าที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีขนาดใหญ่ ในฐานะศูนย์กลาง
ของอาณาจักรในยุคใดยุคหนึ่ง มีหลักฐานของงานศิลปกรรมที่มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของอาณาจักรนั้น ๆ ในอดีต และในปัจจุบันมีการอยู่อาศัยของชุมชนใหม่ซ้อนทับชุมชนเดิม ท าให้ต้องเร่ง
ประกาศความส าคัญของการเป็นเมืองเก่าให้ชัดเจนเพื่อการด าเนินการทางด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ที่
เหมาะสมต่อไป 
    แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน มีการด าเนินการจัดท าไว้ตั้งแต่ปี         
พ.ศ. 2553 จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเพื่อทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่า
ล าพูน รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
เมืองล าพูน เพื่อมุ่งสู่เมืองมรดกโลกต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบกลุ่มอาคารศาสนสถานในเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อค้นหาความเป็นของแท้ดั้งเดิม 
เรียนรู้งานช่างฝีมือของท้องถิ่นพร้อมกับตรวจสอบสภาพความช ารุดทรุดโทรมเพื่อเตรียมแผนการ
บูรณปฏิสังขรณ์ต่อไปในอนาคต 
2) เพื่อจัดท าองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา จากเขตพื้นที่เมืองเก่าล าพูน 
3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความหวงแหนความร่วมมือร่วมใจที่จะ
อนุรักษ์ ดูแล บ ารุงรักษาให้ศาสนถานในเขตเมืองเก่าคงคุณค่าสืบไป 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น&
บริการ เพิ่มขึ้น  

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเท่ียว&บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

1 4 4 5 6 

 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ภายในเขตคูเมืองล าพูน และสองฝั่งแม่น้ ากวง ในพื้นที่เทศบาลเมืองล าพูน และเทศบาลต าบล
เวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ตามประกาศพื้นที่พื้นที่ เมืองเก่าล าพูน ตามที่
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเสนอ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 และพื้นท่ีต่อเนื่องในเขตอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 



8. กิจกรรมหลัก  
    8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลดา้นประวตัิศาสตร์ แบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและงานศลิปกรรมต่างๆ 

ภายในวัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่า 
งบประมาณ 15,000,000 บาท (ปีละ 3,000,000 บาท) 

    8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดท าคูม่ือองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าล าพูน ส าหรับประชาชนท่ัวไป  
และส าหรับเยาวชน 
งบประมาณ 10,000,000 บาท (ปีละ 2,000,000 บาท) 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล าพูน 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพนู 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัล าพูน 
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
- เทศบาลเมืองล าพูน 
- เทศบาลต าบลเวียงยอง 
- ส านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
- นักวิชาการอิสระ 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

11. งบประมาณ 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output)    ศาสนถานในเขตพื้นที่เก่าเมืองล าพูน ได้รับการส ารวจศึกษาวิจัย บันทึกถ่ายทอดประวัติ          

ความเป็นมาทุกแง่มุม ด้วยข้อมูลสัมภาษณ์คนรุ่นก่อน ปราชญ์ชาวบ้าน เกิดการรวบรวมภาพถ่ายเก่า 
การวิ เคราะห์รูปแบบศิลปกรรม การจัดท าแผนภูมิ  แผนผัง  และรวบรวมองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ด้านอาคารศาสนสถานในเมืองล าพูน น าไปสู่การจัดท าคู่มือการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน โดยเน้นคุณค่าความส าคัญของเขตเมืองเก่า 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
       ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 1.เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์  

2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนนุการท่องเที่ยว 
3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนเิวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดล าพูนเปรียบเสมือนพื้นท่ีทางผ่านท่ีส าคัญในการเช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนส่งของจังหวัดฯ 

ที่จะเช่ือมโยงไปยังทางหลวงสายหลักต่างๆ อาทิ ทางหลวงหมายเลข 106 (เชียงใหม่ - อ.ลี้ จ.ล าพูน  -  
อ.เถิน จ.ล าปาง) ทางหลวงหมายเลข 1274 (อ.ลี้ จ.ล าพูน – อ.เสริมงาม จ.ล าปาง) และ ทางหลวง
หมายเลข 108 (เชียงใหม่ - อ.จอมทอง - อ.ฮอด - อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน) จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีประวัติยาวนาน และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย
จังหวัดล าพูนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 1๑, 106, 1274, 1103 เป็นทางหลวงเช่ือมโยงจากจังหวัดล าพูน ไปสู่
จังหวัดล าปางและเชียงใหม่อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นเช่ือมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในช่วงเทศกาล โดยการเดินทางของนักท่องเที่ยว มีการใช้ยานพาหนะตั้งแต่
รถยนต์ส่วนบุคคล ไปจนถึงรถโดยสารขนาดใหญ่ อีกทั้งในทางหลวงช่วงดังกล่าวมีป้านแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ท าใหน้ักท่องเที่ยวส่วนมากไม่ทราบถึงสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดล าพูนได้ 

 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. สามารถอ านวยความสะดวกใหก้ับนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. พัฒนายกระดับการให้บริการนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 11  พื้นที่ ต าบล ทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา , อุโมงค์ , มะเขือแจ้ , ป่าสัก , ศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ทางหลวงหมายเลข 106 พื้นที่ ต าบล อุโมงค์ , เหมืองง่า , เมือง , ต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน , ต าบล ป่า
ซาง , ม่วงน้อย , มะกอก , นครเจดีย์ , น้ าดิบ อ าเภอเมืองป่าซาง ต าบล เหล่ายาว , บ้านโฮ่ง , ป่าพลู 
อ าเภอบ้านโฮ่ง ต าบล ศรีวิชัย , แม่ตืน , ป่าไผ่ , ลี้ , ดงด า อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ทางหลวงหมายเลข 116  พื้นที่ ต าบล ป่าสัก , หนองหนาม , เหมอืงจี้  อ าเภอเมืองล าพูน ต าบล ม่วง
น้อย , แม่แรง , บ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
 



8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพือ่ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยการติดตั้งป้ายแนะน าแหลง่
ท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ท าการติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 
97,730,000 บาท (ปีละ 19,546,000 บาท) 
กรมทางหลวง 
แขวงทางหลวงล าพูน ส านักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   

11. งบประมาณ งบประมาณ 97,730,000 บาท  
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 ในทางหลวงจ านวน 3 สายทาง ได้แก่  
1.ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง)   
2.ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนลี้ – เมืองล าพูน)  
3.ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนป่าสัก – บ้านเรือน) 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. สามารถอ านวยความสะดวกใหก้ับนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. พัฒนายกระดับการให้บริการนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที ่1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลกัษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 106 

ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
๒. ชื่อแผนงาน การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนนุการท่องเที่ยว 
๓. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนเิวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 
๔. หลักการและเหตุผล     จังหวัดล าพูนจึงเปรียบเสมือนพื้นที่ทางผ่านที่ส าคัญในการเช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง           

ของจังหวัดฯ ท่ีจะเช่ือมโยงไปยังทางหลวงสายหลักต่างๆ อาทิ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ เชียงใหม่ - อ.
ลี้ จ.ล าพูน - อ.เถิน จ.ล าปาง) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ - อ.จอมทอง - อ.ฮอด - อ.แม่
สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน) จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติยาวนาน และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจังหวัดล าพูนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 
       ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีการขยายตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง มีแรงงานเข้ามาท างานเป็นจ านวนมากจ านวนยานพาหนะที่อยู่ในระบบ
การขนส่งและ Logistic มีจ านวนมาก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนยังได้รับการพัฒนา
ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน ทางหลวงหมายเลข 106 เป็นทางหลวงสายประธาน เช่ือมโยง
จากจังหวัดล าปาง ผ่านจังหวัดล าพูน ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่และสามารถใช้เป็นเส้นเชื่อมต่อไปยังจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดต่างๆ เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างจังหวัด 

๕. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. สามารถอ านวยความสะดวกใหก้ับนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. พัฒนายกระดับการให้บริการนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

๗. พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี ้
ระหว่าง กม.135+321 - กม.137+000 พื้นที่ อ าเภอลี้ จังหวดัล าพูน 
 

8. กิจกรรมหลัก งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0301  
ตอน ห้วยหญ้าไซ – ลี ้

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  
งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ท าการขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร แบบมีเกาะกลาง พร้อมระบบระบายน้ าในเขต
ทางหลวง และติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย  
งบประมาณ 250,000,000 บาท (ปี ละ 50,000,000 บาท) 
แขวงทางหลวงล าพูน 
ส านักงานทางหลวงที่ 1  กรมทางหลวง 



 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

11. งบประมาณ 250,000,000 บาท 
12.ผลผลิต (Output) ท าการขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร แบบมีเกาะกลาง พร้อมระบบระบายน้ าในเขต

ทางหลวง และติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี ้

๑3.ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. สามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. พัฒนายกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี    

   
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 
– บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 

3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 

4. หลักการและเหตุผล   ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสายรองที่เช่ือมโยงสายหลักทางหลวงหมายเลข 11 อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
และปลายทางเช่ือมเส้นทางหลวงหมายเลข 1229 อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเช่ือมเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว เช่น อุโมงค์ขุนตาล, อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล, สะพานขาวทาชมภู และยังเป็นแหล่งปลูก
พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพดอ่อน พริกหยวก ฯลฯ ซึ่งในสายทางดังกล่าวมีบริเวณที่เสี่ยงอันตรายและ
ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน เกษตรกรและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในการสัญจร ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทาง 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของอ าเภอแม่ทา  
2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
   8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

   
  

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11  
- บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
งบประมาณ 125,000,000 บาท (ปีละ  25,000,000 บาท) 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

11. งบประมาณ 125,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว  

2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ถนนท่ีดีมีคุณภาพ สะดวกและปลอดภัย 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์     

 . 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสายแยก ทช. ลพ. 3004 - บ้านน้้าโจ้  
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart   

4. หลักการและเหตุผล       ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่เช่ือมไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวรางรถไฟประวัติศาสตร์ (กิ่วคอควาย) รางรถไฟสาย
เก่าการค้าไม้สักในล้านนาในยุคการล่าอาณานิคม "กิ่วคอควาย" เป็นช่ือเรียกสถานที่แห่งนี้ของคนในพื้นที่ 
เพราะเนินที่ยื่นล้้าออกมาจาก "ดอยหลังถ้้า" มีลักษณะเหมือนควายนอนหมอบอยู่ โดยหันหน้าออกมาทาง
แม่น้้าลี้ ซึ่งมีการขุดเจาะเป็นช่องบริเวณพื้นที่ลาดต่้าคล้ายคอควาย เป็นเส้นทางล้าเลียงไม้สักจากอ้าเภอลี้ 
ผ่านช่องทางดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่จึงเรียกว่า "กิ่วคอควาย" มาจนถึงปัจจุบัน กิ่วคอควายตั้งอยู่ในพื้นที่
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน อยู่ติดกับดอยหลังถ้้า วัดดอยหลังถ้้า บ้านศรีเตี้ย อ้าเภอบ้านโฮ่ง เป็นสถานที่
ประวัติศาสตร์ในยุคอังกฤษล่าอาณานิคม และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทางญี่ปุ่นยังใช้เส้นทางนี้เดินทาง
ไปยังพม่า ติดๆ กันยังมีวัดดอยหลังถ้้า เป็นจุดชมวิวแม่น้้าลี้ของตัวเมืองอ้าเภอเวียงหนองล่อง และยังเป็น
แหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ล้าไย มะม่วง ฯลฯ ซึ่งในสายทางดังกล่าวมีบริเวณที่เสี่ยงอันตรายและ
ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน เกษตรกรและนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางในการสัญจร ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่ีส้าคัญของอ้าเภอบ้านโฮ่ง  
2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
& บริการ(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

จ้านวนชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

1 4 4 5 6 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

8. กิจกรรมหลัก ด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 

   8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
         งบประมาณ 

ด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช. ลพ. 3004– บ้านน้้าโจ้  
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  
งบประมาณ 75,000,000 บาท (ปีละ 15,000,000 บาท) 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทล้าพูน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 )  



11. งบประมาณ 75,000,000 บาท (ปีละ 15,000,000 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว  

2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ถนนท่ีดีมีคุณภาพ สะดวกและปลอดภัย 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 

106 – บ้านผาต้าย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 

4. หลักการและเหตุผล  ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสายรองที่เช่ือมโยงสายหลักทางหลวงหมายเลข 106 อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
เป็นทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ทุ่งกิ๊ก) น้ าตกก้อหลวง เป็นต้น และเป็น
แหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ล าไย ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งในสายทางดังกล่าวมีบริเวณที่เสี่ยงอันตราย
และไม่ปลอดภัยต่อประชาชน เกษตกรและนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางในการสัญจร ควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยต่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทาง 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของอ าเภอลี้  
2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

จ านวนชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 

1 4 4 5 6 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 

    8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
         งบประมาณ 

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – 
บ้านผาต้าย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  
140,000,000 บาท (ปลีะ 28,000,000 บาท) 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

11. งบประมาณ 140,000,000 บาท (ปีละ 28,000,000 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว  

2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนในพื้นท่ีผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 



๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ถนนท่ีดีมีคุณภาพ สะดวกและปลอดภัย 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สาย ลพ.4010  
แยกทางหลวงหมายเลข 1033 – บ้านผาเงิบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart 

4. หลักการและเหตุผล   ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสายรองที่เช่ือมโยงสายหลักทางหลวงหมายเลข 1033 อ าเภอแม่ทา     
จังหวัดล าพูน และปลายทางเช่ือมเส้นทางหลวงหมายเลข 1184 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน           
เป็นเส้นทางเช่ือมต่อหลายหมู่บ้าน มีแหล่งพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ เช่น 
ล าไย ข้าว มะม่วง ฯลฯ อีกทั้งยังเช่ือมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ าแม่เมย ซึ่งในสายทางดังกล่าว
มีบริเวณที่เสี่ยงอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อประชาชน เกษตรกรและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในการ
สัญจร ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทาง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของอ าเภอแม่ทา  
2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
เพิ่มขึ้น (ปี 65 : 
ร้อยละ 5.5 

อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว & บริการ
(เฉลี่ยร้อยละ) 

6 7 10 10 10 

ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

จ านวนชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 

1 4 4 5 6 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
       

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 
- บ้านผาเงิบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน       

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

11. งบประมาณ 125,000,000 บาท (ปีละ 25,000,000 บาท) 
 



12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา ท่องเที่ยว  
2. ชุมชนมีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ถนนท่ีดีมีคุณภาพ สะดวกและปลอดภัย 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ...เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์...... 
 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญแ่ละ SME จังหวัดล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมและหตัถอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ลา้นนา  
3. แนวทางการพัฒนา ยกระดับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
4. หลักการและเหตุผล      แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) มีจดุเน้นในการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์เรือ่ง

เมืองแห่งอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจากสถิตผิลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด
ล าพูน ณ ราคาประจ าปีของจังหวัดล าพูนมมีูลค่าเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ส าคญัล าดับที่ 1 ได้แก่สาขา
อุตสาหกรรม มมีูลคา่เพิ่ม เท่ากับ 41,485  ล้านบาท (ท่ีมา : ส านกังานคลังจังหวัดล าพูน) โดยจังหวัด
ล าพูนมีโรงงานท่ีได้รับอนญุาต ใหป้ระกอบกิจการจ านวน 458  โรงงาน มูลค่าการลงทุนกว่า 148,912 
ล้านบาท  มีการจ้างงาน 73,053 คน (ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) นับเป็น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคญัต่อการพัฒนาจังหวัดล าพูน  
     ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดล าพูนมีการน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศเพื่อน ามา
ประกอบการผลติในโรงงาน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัด ก็มีการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อ
น าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดยีวกัน แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการเชื่อมโยงกันมากนักในเรื่องของเทคโนโลยีการ
ผลิต หรือการประกอบธุรกิจร่วมกนั ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดล าพูนจึงไดจ้ัดท าโครงการ พัฒนา
และเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs จังหวัดล าพูน เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องของ
กระบวนการผลติ การบริหารจดัการและการตลาด ช่วยเพิม่ขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและ SMEs จังหวัดล าพูน น าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบกิจการและ
เชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อลดการน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศ และเกิดการกระจายรายไดภ้ายในจังหวัดล าพูน 
     นอกจากน้ี การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละด้านสังคมศาสตร์ที่เกีย่วข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการอุตสาหกรรม มีความจ าเปน็ต้องน ามาใช้คู่กับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแขง่ขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม SMEs 
ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
SME จังหวัดล าพูน เพื่อตอบสนองการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการให้มีความ
ปลอดภัย มีผลิตภาพ สามารถแข่งขันได้ไม่ก่อให้เกิดปญัหาแก่ชุมชน หรือก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการยกระดับและขยายผลการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก SMEs ซึ่งถือเป็นรากฐานของธุรกิจในภูมภิาค
ไปสู่ชุมชน และพัฒนาต่อยอดไปสูร่ะดับประเทศต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และ การเพิม่ประสทิธิภาพและผลติภาพ ให้กับ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SME ผู้ประกอบการรายใหม่ และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ จังหวัดล าพูน 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายธรุกิจระหว่างผู้ประกอบการอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และ SME ผู้ประกอบการรายใหม ่และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 



6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ  

4 5 7 10 10 

 
 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SME ผู้ประกอบการรายใหม่ และ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในจังหวัดล าพูน 
แนวทางด าเนินการ  
- เสริมสร้างองค์ความรู้ (ด้านกระบวนการผลิต/การบริหารจดัการ/การตลาด) และศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมท้ังจัดท าแผนธุรกจิ  
- จัดกิจกรรมงานแสดงศักยภาพ SME ล าพูนและจับคู่ทางธุรกิจ  
- จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs จังหวัดล าพูน 
- ถ่ายทอดการเรียนรู้ในการเพิม่ประสิทธิภาพและผลติภาพ ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  
- สัมมนาการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ให้กับ สถานประกอบการ SMEs  
งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   

11. งบประมาณ 5,000,000 บาท (งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท) (งบพัฒนาจังหวัด) 
12. ผลผลิต (Output) 1. สถานประกอบการอตุสาหกรรม และ SMEs ในจังหวัดล าพูน ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง

ธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 ราย  
2. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมและ SMEs ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ จ านวน 20 
ราย 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. มูลค่าการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดล าพูนเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมและ  SMEs ในจังหวัดล าพูนมีความรูแ้ละสามารถพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน 

 
 



 
 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดล าพูน  
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา  
3. แนวทางการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์ด้วยนวัตกรรม 
4. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล  

       ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการ
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
(Local Economy) มุ่งเน้นการสร้างการเจริญเติบโตจากภายในประเทศ ส่งเสริมการค้า
การลงทุนภายในท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้
สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)  ถือเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
สินค้าส่งออกของประเทศไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับรัฐบาลที่ก าลังเดินหน้าพัฒนา
และยกระดับสินค้าไทยให้มีศักยภาพและได้รับการรับรองในเวทีโลก  โดยการผลักดันและ
ส่งเสริมให้น าสินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ยกระดับสินค้า โดยการขึ้น
ทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้าน
การตลาด การผลิตสินค้าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (Geographical Indications : GI)          
ในชุมชน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่จะต้องได้รับการ
ส่งเสริมเพ่ือเชื่อมโยงตั้งแต่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ การใช้
เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจ จนสามารถน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเพ่ิมการลงทุนใน
ประเทศ และผลักดันรายเดิมให้มีศักยภาพและสามารถขยายการค้าการลงทุนจากตลาด
ท้องถิ่น ไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ในที่สุด 
       จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน Lamphun     
“ล าพูนแบรนด์” เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งก าเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่ง
ผลิตในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัด ตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดมีภาพลักษณ์ที่ดี Provincial Image 
และชัดเจนต่อผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้า    
ที่มีคุณค่า  ซึ่งจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ สนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 
      การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ซื้อสินค้าได้อีกทางหนึ่ง และความต่อเนื่อง

แบบ จ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
ของการพัฒนาผู้ประกอบการ  ซึ่งจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีสินค้าที่มีศักยภาพมี
เอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนถิ่นและมีชื่อเสียงหลากลายชนิดสินค้า และปัจจุบันจังหวัดล าพูน      
มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว จ านวน  4  สินค้า  ได้แก่     
ผ้าไหมยกดอกล าพูน  ล าไยอบแห้งเนื้อสีทองล าพูน ล าไยเบี้ยวเขียวล าพูน และผ้าตีนจก
โหล่งลี้  และมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน 
(Lamphun Brand) จ านวน 5๔ ราย แยกเป็น 
      - ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ๑1 ราย 
      - ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร 11 ราย 
      - ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 14 ราย 
ซึ่งยังมีสินค้าที่มีอัตลักษณ์/มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกจ านวนหนึ่ง 
ดังนั้น จังหวัดล าพูน จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมสินค้าที่มีอัตลักษณ/์มีศักยภาพ ให้ได้รับ
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) และตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สร้างงาน สร้างรายได้เพ่ิม
ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
      

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.1 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานล าพูนแบรนด์ (LB) และส่งเสริมและพัฒนา 
      ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดล าพูน เข้าสู่การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)   
5.2 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และ 
      การขยายช่องทางการตลาดสินค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ 
      ทางภูมิศาสตร์(GI) ล าพูนแบรนด์ (LB) และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดล าพูน 
5.3 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง 
      ภูมิศาสตร์ (GI)  ล าพูนแบรนด์ (LB) และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดล าพูน ตลอดจน 
      การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย     

6.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

6.๑ จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) /  
       ล าพูนแบรนด์ (LB) ไม่น้อยกว่า 150 ราย 
6.๒ มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ  ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท 
6.3 อั ต ร า เ พ่ิ ม ขึ้ น ขอ งมู ล ค่ า ก า รจ าหน่ า ย สิ นค้ า อั ต ลั กษณ์ อุ ต ส าหกร รม                         
หัตถอุสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ ร้อยละ 10 
 

7.  พื้นที่เป้าหมาย  - จังหวัดล าพูน    
- จังหวัดในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ / กรุงเทพฯ / ปริมณฑล   

8.  กิจกรรมหลัก  
8.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 

  
     
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) 
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 - การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน (Lamphun Brand) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แก่
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ ตระหนักถึง
ความส าคัญของตราสัญลักษณ์ น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ผลิตภัณฑ์และ
ขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจ   



หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - การขับเคลื่อน การก ากับดูแล และติดตามประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน 
(Lamphun Brand) / สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
2,250,000  บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน หอการค้าจังหวัดล าพูน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ล าพูน กลุ่มเครือข่าย Biz Club ฯลฯ 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ 
 
 
 
 

    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดล าพูน  
- สร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์      
และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดล าพูน  โดยการจัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าใน 
ภูมิภาคต่างๆ/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/จังหวัดที่มีศักยภาพ และเจรจาการค้าทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 40 คูหา ระยะเวลา 5 วัน 
19,000,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน  
หอการค้าจังหวัดล าพูน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน กลุ่มเครือข่าย Biz Club ฯลฯ 
 

9.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
  

10. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖6 - 2570 
 

11.  งบประมาณ  ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 4,250,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 4,250,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 4,250,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 4,250,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 4,250,000 บาท 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น งบประมาณ 21,250,000 บาท 
 

๑2.  ผลผลิต (Output) ๑2.1 สินค้าอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดล าพูน ได้รับอนุญาตให้ใช้ 
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) /ล าพูนแบรนด์ (LB) สร้างความเชื่อถือใน
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าของจังหวัดล าพูน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
12.2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น  
 

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

13.1 ศักยภาพของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้าอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด 
มีการพัฒนา และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้พัฒนา
ต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
13.2 เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
และตราสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัด ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป 
13.3 เศรษฐกิจการค้า การลงทุน จังหวัดล าพูนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและ

      เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาผ้าล าพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมและหตัถอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ลา้นนา  
3. แนวทางการพัฒนา ยกระดับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งพันธกิจกระทรวงมหาดไทยข้อ 4 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีการ
ด ารงชีวิตคนพื้นบ้านในแต่ละสมัย ตามกาลเวลาและการหล่อหลอมให้เหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม จนเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะของพื้นบ้าน ภูมิปัญญาเหล่านี้
สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและสะท้อนคุณค่าของชุมชนที่เป็นอยู่ลง
ในเนื้องาน ทั้งการบ่งบอกลักษณะที่ตั้งของชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่แสดง
ออกมาอย่างประณีตสวยงาม ซึ่งทักษะในงานฝีมือเหล่านี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้
งานศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราว (Story) ความเป็นมาของเช้ือ
ชาติ ชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี 
จังหวัดล าพูนมีงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีช่ือเสียงที่ส าคัญ และมีช่ือเสียง คือ 
“ผ้า” ทั้งการทอผ้ายกดอกท่ีเป็นทั้งผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายยกดอก รวมถึงผ้าทีท่อขึ้น
โดยชนชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าพูน เช่น ปกากญอ ไทยอง ไทลื้อ เป็นต้น ซึ่ง
ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัด
ล าพูน จนท าให้จังหวัดล าพูนกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตผ้าแหล่งส าคัญใน
ประเทศไทย 
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลส าคัญให้กับจังหวัดล าพูน ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานของการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เช่ือมโยงกับ
พื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรม การสั่งสมองค์ความรู้ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมสมัย รวมไปถึงการส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านโครงการ “พัฒนาผ้าล าพูนสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาสที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 



5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดเรื่องราว
อันสะท้อนความเป็นเอกลักษณแ์ละอัตลักษณ์ของผ้าล าพูน 
2. เพื่อออกแบบและจัดท าผลิตภณัฑ์ชุมชนจากผ้าล าพูน โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและภาคส่วนตา่ง ๆ ของชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ์ผา้ล าพูนให้มีคณุภาพไดม้าตรฐานสามารถเพิ่ม
มูลค่า 
4. เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผ้าให้
มีเอกลักษณ์ สวยงาม เกิดมูลค่า และส่งเสริมด้านการตลาด และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้  
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด จ านวน 40 
ราย 
3. อัตราการเติบโตของมูลค่า เศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP                       
พ.ศ. 2566 – 2570 ร้อยละ 3 
4. อัต ร า เพิ่ ม ขึ้ นของมู ลค่ าการจ าหน่ ายสิ นค้ าอั ตลั กษณ์ อุ ตส าหกรรม                         
หัตถอุสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า สามารถยกระดับสินค้าใหม้ีคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเป็นที่
นิยมของตลาด และมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดล าพูน โดยมีกลุม่เป้าหมาย ดังนี้ 
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า จ านวน 40  ราย แยกตามชนิดผา้ ดังนี้ 
1. ผ้าไหม (ผา้ทอ) 
2. ผ้าฝ้าย (ผ้าทอ/ผ้าปัก) 
3. ผ้าชนเผ่า 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น การถ่ายทอดเรื่องราวของ 
ผ้าล าพูน ศักยภาพของผู้ประกอบการ/ผลติภณัฑ ์
 
500,000 บ. 
สพจ.ล าพูน 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑผ์้า ส่งเสริมและเผยแพรผ่ลติภณัฑ ์
1,500,000 บ. 
สพจ.ล าพูน 
 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมช่องทางการตลาด  
4,000,000 บ. 
สพจ.ล าพูน 
 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ไตรมาสที่ 2 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ 27,130,100 บาท แยกตามปีงบประมาณ ดังนี ้



 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3,130,100 บาท  
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 6,000,000 บาท   
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 6,000,000 บาท   
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ านวน 6,000,000 บาท   
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จ านวน 6,000,000 บาท   

12. ผลผลิต (Output) 1. มีการจัดการองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดเรื่องราวอันสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผ้าล าพูน 
2. มีการออกแบบและจดัท าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าล าพูน  
3. เกิดการพัฒนาและยกระดับผลติภัณฑ์ผ้าล าพูนให้มีคณุภาพไดม้าตรฐานสามารถ
เพิ่มมูลค่า 
4. มีช่องทางการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เพิ่มขึ้น สรา้งรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผ้าให้
มีเอกลักษณ์ สวยงาม เกดิมลูค่า และส่งเสรมิด้านการตลาด และผา่นเกณฑ์การ
ประเมินความรู้  
2. ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการผ้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด จ านวน 40 
ราย 
3. อัตราการเติบโตของมลูค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP พ.ศ. 
2566 – 2570 ร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า สามารถยกระดับสินค้าใหม้ีคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเป็นที่
นิยมของตลาด และมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เมืองแห่งอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์     . 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่ อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – 
บ้านห้วยไซเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

2. ชื่อแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ                    
การขยายตัวของอุตสาหกรรม 

4. หลักการและเหตุผล      ถนนสายนี้เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบท ซึ่งมีแหล่งของ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้น เช่น โรงงานหมูอินเตอร์  ไก่อินเตอร์ 
ฯลฯ ได้ใช้เป็นเส้นทางนี้ในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตผลของโรงงาน
ออกสู่ตลาดผู้บริโภคไปยังจังหวัดใกล้เคียง  และในอนาคตมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก ถนนเส้นนี้ยังสามารถ
เช่ือมไปยังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือล าพูน อีกด้วย และยังมี
สถานท่ีท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน เช่น ดอยขะม้อ อ่างเก็บน้ า
แม่ตีบ อ่างเก็บน้ าบ้านธิ สนามกอล์ฟ ฯ อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ล าไย แหล่งเลี้ยงโคเนื้อ เป็นต้น ปลายทางเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 1147 ออกสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเส้นนี้                 
ควรได้รับการซ่อมแซมเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
และความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขนส่งวัตถุดิบผลิตผลทาง
การเกษตร และของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต  
2. เพิ่มความมปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. อุบัติเหตุในสายทางลดลง 
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์
อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ 
3. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัดสาขา
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
 



 
 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  
       

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  
ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ้านห้วยไซ
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 25,000,000 บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
  
       

ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทาง
หลวงหมายเลข 11 – บ้านห้วยไซเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 3 
  
       

ด าเนินการปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย    
ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ้านห้วยไซ
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 4 
  
       

ด าเนินการปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย  
ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ้านห้วยไซ
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 25,000,000 บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 15,000,000 บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งบประมาณ 15,000,000 บาท 
รวบงบประมาณ 70,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ไดร้ับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
2. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม 
หัตถอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบผลิตผลทาง
การเกษตร และของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ พัฒนาปลาดุกประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง มูลค่าสู งจั งหวัดล าพูน  

โดยใช้รูปแบบ BCG Model 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนระดับท่ี 3  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ ประเด็น  3 การเกษตร   
แผนแม่บทฯ ประเด็น  16 เศรษฐกิจฐานราก 
แผนแม่บทฯ ประเด็น  18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนย่อย เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
แผนย่อย  การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
แผนย่อย  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมี ในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
พ.ศ. 2566-2570  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร 
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG  
ให้สามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนได ้

4. หลักการและเหตุผล  จังหวัดล าพูนมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก 551 ราย พ้ืนที่เลี้ยงทั้งหมด 
214.65 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 264.48 ตัน คิดเป็นมูลค่า 12,943.18 บาท 
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าที่ดี  (ปลาดุก)  
เพียง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.45  (ข้อมูลส านักงานประมงจังหวัดล าพูน ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 2565)  ปัญหาด้านการประมงที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ เกษตรกรอายุมาก 
ขาดแรงงาน การเข้าถึงเทคโนโลยีมีน้อย การตลาดส่วนใหญ่ขายในรูปปลาสด (มีชีวิต) 
เป็นตลาดภายในและภายนอกจังหวัด ขณะที ่ความต้องการอาหารเพิ่มขึ ้น 
ทั ้งปร ิมาณและคุณภาพ ซึ ่งประชากรจังหว ัดล าพ ูนในปี 2563 มีจ านวน 



หัวข้อ รายละเอียด 
402,011 คน ประชากรโลกปัจจุบันอยู่ที่ราว 7,000 ล้านคน อนาคตจะเพ่ิมเป็น 
9,000 ล้านคน นอกจากนี้  รูปแบบการตลาดเปลี่ยนไปเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น  
เห็นได้ชัดเจนในช่วงโควิด-19 จึงต้องใช้โอกาสนี้ปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาด 
จังหวัดล าพูนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของจังหวัดอันประกอบด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดล าพูน
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้า 
และบริการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยทลายข้อจ ากัด ให้เกิดการ
ก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
กระจายรายได้ โอกาส และความม่ังคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive growth) รวมถึงการ
รักษาฐานทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลด้วยการใช้โมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG; BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 
๓ เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนอย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศไทย โดย BCG Model ท าหน้าที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง 
ถึงปลายทาง ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ
และวัฒนธรรมด้วยกลไกจตุภาคี (Quadruple helix) จะเห็นว่า BCG เข้ามาตอบโจทย์ 
ความมั่นคงอาหาร ความยั่งยืนของทรัพยากร เสถียรภาพทางสังคม และความรุ่งเรือง
ของเศรษฐกิจ เนื่องจาก BCG จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ คือ  
1) การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ความมั่นคงมนุษย์ทั้งในบริบทประเทศและบริบทโลก  
3) ความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม และ  4) การเติบโตอย่างทั่วถึง  
โดยกลไกปฏิรูปภาคเกษตรต้องประกอบด้วย การพัฒนาคนในภาคการเกษตร , 
คลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร, องค์ความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
เ พ่ื อน า ไ ปสู่ เ ป้ า หม าย  “Hygienic kitchen of the world Reinventing”  
ภาคเกษตรไทย เพ่ือเป้าหมาย “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง”  
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ทรัพยากรดินและน้ าที่จ ากัดและการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , การปฏิบัติตามมาตรฐานที่คู่ ค้ าก าหนด  
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังยุคโควิด-19 เช่น คุณภาพความปลอดภัย , แรงงาน  
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงท าให้เกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงมีคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร 
การด าเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ 7 โปรแกรมขับเคลื่อน คือ 1) ส่งเสริม 
การผลิตแม่นย าสูง (Precision Farming) ประสิทธิภาพสูง และเกษตรยั่งยืน  
2) ส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียม เน้นคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย 
และการผลิตที่ยั่งยืน 3) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมเกษตร  
4) สร้างและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  



หัวข้อ รายละเอียด 
5) พัฒนาตลาดเชิงรุก 6) พัฒนาปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และ 7) โครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ส านักงานประมงจังหวัดล าพูนเล็งเห็นความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
จึงขอเสนอโครงการปลาดุกประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง มูลค่าสูงจังหวัดล าพูน 
โดยใช้รูปแบบ BCG Model เพ่ือพัฒนาปลาดุกให้ครบวงจรในจังหวัดล าพูนให้กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือใช้ BCG Model ล าพูน (ปลาดุก) ช่วยในการพัฒนาปลาดุกในจังหวัดล าพูน
ให้ครบวงจรให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
2. เพ่ือให้การผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
3. เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปปลาดุก
ในจังหวัดล าพูน สามารถผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกมูลค่าสูง  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้
และเข้าใจเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP มกษ. 7436)  
2. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกที่เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ไปปรับใช้
ในฟาร์มและได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP มกษ. 7436)  
3. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ 
ด้านการใช้ 3R ไปใช้ในการกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
4. จ านวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง GAP เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 10   

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ 8 อ าเภอในจังหวัดล าพูน 
 

8. กิจกรรมหลัก  
 8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 76,800 บาท  
ผู้ รั บผิ ดชอบ  ส านั ก งาน
ประมงจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานประมงอ าเภอ 

คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกในจังหวัดล าพูนที่ได้รับมาตรฐาน GAP  
กรมประมง , มาตรฐานขั้นปลอดภัย ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ และชี้แจง
โครงการ ฯ 
 

 8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 555,920 บาท 
ผู้ รั บผิ ดชอบ  ส านั ก งาน
ประมงจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานประมงอ าเภอ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการปฏิบัติที่ดีตาม 
มาตรฐาน GAP มกษ 7436 น าไปสู่การปฏิบัติ 

1. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการปฏิบัติที่ดีตาม มาตรฐาน GAP 
มกษ 7436  

2. หลักสูตร การใช้ 3R (Reduce Reuse Recycle) ในการผลิตปลาดุก 



หัวข้อ รายละเอียด 
 8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 562,160 บาท 
ผู้ รั บผิ ดชอบ  ส านั ก งาน
ประมงจังหวัดล าพูน 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ส านักงานประมงอ าเภอ 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน 
สู่มูลค่าสูงหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการปฏิบัติที่ดีตาม มาตรฐาน GAP 
มกษ 7436  

1. หลักสูตร :  การส่งเสริมการยกระดับการแปรรูปสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยส าหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า 

2. หลักสูตร : การส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ปลาดุกมูลค่าสูง
ด้วยการตลาดเชิงรุก 

3. หลักสูตร : สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูง 
 8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 1,012,440 บาท 
ผู้ รั บผิ ดชอบ  ส านั ก งาน
ประมงจังหวัดล าพูน 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ส านักงานประมงอ าเภอ 

สร้างจุดเรียนรู้ สาธิตการผลิตปลาดุก จ านวน 2 จุด 
 

 8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 1,012,000 บาท 
ผู้ รั บผิ ดชอบ  ส านั ก งาน
ประมงจังหวัดล าพูน 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ส านักงานประมงอ าเภอ 

ติดตามให้ค าแนะน าฟาร์มผลิตปลาดุกเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐาน GAP มกษ 7436 กรมประมง (น าตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจหาสารเคมี
และสารตกค้าง , การตรวจประเมินฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานโดยใช้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีความเชี่ยวชาญ) (ตรวจประเมิน  เดือนละ 2 ครั้ง รวม 20 ครั้ง/ปี)  
 

 8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 1,728,000 บาท 
ผู้ รั บผิ ดชอบ  ส านั ก งาน
ประมงจังหวัดล าพูน 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ส านักงานประมงอ าเภอ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกมูลค่าสูง  
  
 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
 

10. ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 4,947,320 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP มกษ. 7436) 
2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปปรับใช้ในฟาร์ม 
และได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP มกษ. 7436) 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. BCG Model ล าพูน (ปลาดุก) ช่วยในพัฒนาปลาดุกจังหวัดล าพูนให้ครบวงจร
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
2. ปลาดุกที่ผลิตในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพและมาตรฐานสูง สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในจังหวัดล าพูนสามารถผลิตและจ าหน่ายปลาดุกมูลค่าสูง 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ส่งเสริมและยกระดับการเลี้ยงปูนาจังหวัดล าพูนสู่เกษตรมูลค่าสูง  
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงอุตสาหกรรม

แปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ,เกษตรสุขภาพและเกษตรมูลค่าสูง 
4. หลักการและเหตุผล         จังหวัดล าพูน มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบหุบเขาและ

มีพ้ืนที่สูง มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า เช่น แม่น้ าปิง แม่น้ ากวง แม่น้ าทา 
และแม่น้ าลี้ เดิมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
ปลูกไม้ผล ท านา ท าการปศุสัตว์ และการประมง  ปัจจุบันการด าเนิน
กิจกรรมด้านการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากมีประชากร
เพ่ิมมากขึ้น สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดจาก 
ภัยพิบัติจาก อุทภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว รวมถึงประชาชนด าเนิน
กิจกรรมด้านการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  กิจกรรมด้านการ
ประมงก็เช่นเดียวกัน ทรัพยากรสัตว์น้ าที่เป็นแหล่งอาหารของคนไทย 
เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มีจ านวนลดลงจากอดีตมาก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ
จนท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบริโภค ท าให้ต้องมี
การเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย โดยเฉพาะปูนา ซึ่งก าลังเป็นที่
นิยมอย่างมาก เพราะสามารถน ามาประกอบอาหารและแปรรูปเป็น
อาหารได้หลากหลายปูนาเป็นปูน้ าจืดที่มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศ 
สามารถกินอาหารได้เกือบทุกชนิด ตั้งแต่สารอินทรีย์ในดินจนกระทั่ง
พืชหรือสัตว์ที่มีชีวิตและตายแล้ว ด้วยเหตุนี้ปูนาจึงมีส่วนช่วยท าให้
ระบบนิเวศเกิดความสมบูรณ์ นอกจากความส าคัญด้านระบบนิเวศ
แล้วปูนาจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรในจังหวัดล าพูน ซึ่งสามารถจับ
และรวบรวมได้จากธรรมชาติ เนื่องจากปูนามีรสชาติดี และเป็น 
อัตลักษณ์ของ วีถีการกินของคนในชุมชนในจังหวัดล าพูน โดยปูนา
สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น อ่องมันปู น้ าปู๋   
ปูนาทอดกรอบ ปูนาผัดพริกไทยด า น้ ายาปูนา น้ าพริกมันปูนา เป็นต้น 
และก าลังเป็นที่นิยมในการเพาะเลี้ยงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  



หัวข้อ รายละเอียด 
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลสถิติ พบว่า ผลผลิตที่ได้จากการรวบรวมปูนา
จากธรรมชาติในจังหวัดล าพูน เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ 2562 -  
ปี พ.ศ. 2564) ปริมาณปูนาที่จ าหน่ายในจังหวัด และนอกจังหวัด  
จ านวน 14 ตัน( ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 14 ตัน , ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 17 ตัน และปี พ.ศ. 2564 จ านวน 12 ตัน)  จากสถิติ   
ปูนามีจ านวนลดลงจ านวนมากไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด 
เนื่องจากในความเชื่อเดิมประชาชนบางส่วนถือว่าปูนาศัตรูส าคัญในการ
กัดท าลายต้นข้าวของเกษตรกร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวท าให้เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการก าจัดปู ท าให้จ านวนปูนาลดน้อยลง 
ประกอบกับการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ช่วงฤดูท่ีเปลี่ยนไป เช่น 
สภาวะอากาศแห้งแล้ง มีฝนมากเกินไป เข้าสู่ฤดูหนาวเร็วและมีระยะ
เวลานาน เป็นต้น และมีการขยายตัวของ พ้ืนที่ เกษตรกรร ม 
เชิงอุตสาหกรรมในชุมชน ท าให้ปูนาถูกก าจัดไปโดยทางตรงและทางอ้อม 
ท า ใ ห้ ปั จ จุ บั น ปู น า ใน ธ ร ร มช าติ มี จ า น ว น ลด ล ง อย่ า ง ม า ก 
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ส านักงานประมงจังหวัดล าพูนจึงเล็งเห็น
ความส าคัญของผลผลิตปูนาที่ลดลงจ านวนมาก ท าให้เกิดแนวคิดให้มี
ส่งเสริมการเลี้ยงในจังหวัดล าพูน เพ่ือให้ประชากรปูนาเพ่ิมขึ้น มีการ
บริหารจัดการเลี้ยงที่ดีได้มาตรฐานปลอดสารเคมี มีการแปรรูปปูนา
โดยน านวัตกรรมต่างๆมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านประมง สนับสนุน
ให้มีการยกระดับการผลิตสินค้าประมงโดยผ่านกระบวนการที่ได้รับ
มาตรฐานสู่สินค้าประมงมูลค่าสูง มีการส่งเสริมสนับสนุนการจ าหน่าย
ในรูปแบบการตลาดให้เป็นสินค้าน าการผลิตทุกช่องทาง และที่ส าคัญ
เกษตรกรทุกช่วงวัยมีรายได้เพ่ิมอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถจัดให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน และผู้ที่มีความสนใจทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัดอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้มีผลผลิตปูนาในจังหวัดล าพูนเพ่ิมขึ้น 
2.เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องการลี้ยงปูนาเบื้องต้น 
3.เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถบริหารจัดการเพ่ือเตรียมเข้าสู่
การเลี้ยงเลี้ยงปูนาให้ได้มาตรฐาน 
4.เพ่ือให้เกษตรกรสามารถแปรรูปปูนาได ้

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1.ร้อยละ 2 ของผลผลิตปูนาในจังหวัดล าพูนเพ่ิมข้ึน 
2.ร้อยละ 100 เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงปูนา 
3.ร้อยละ 80 เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตปูนาได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 



หัวข้อ รายละเอียด 
4.ระดับความส าเร็จของการจัดท าศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาในพ้ืนที่
เป้าหมายอ าเภอละ 1 แห่ง 
5. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร ร้อยละ 3 

7. พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอเมือง อ าเภอลี้ อ าเภอทุ่งหัวช้างและอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและยกระดับการเลี้ยงปูนาจังหวัดล าพูน สู่เกษตรมูลค่าสูง 

 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 ราย (อ าเภอละ 5 ราย) (ปี 2567 - 2570) ดังนี้ 
22,200 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)/ปี  
ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
ส านักงานประมงอ าเภอ 
 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ(ราย
ใหม่ 20 ราย) จ านวน 1 วัน (ปี 2567 – 2570)ตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรการเลี้ยงปูนาในวิถีชีวิตชุมชนเบื้องต้น 
2. หลักสูตร สายพันธุ์ปูนาที่ควรรู้ 
3. หลักสูตรการบริหารจัดการการเลี้ยงปูนา อาทิเช่น  

3.1 การลดต้นทุนในการเลี้ยงปูนา(ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่) 

3.2 การบริหารจัดการการเลี้ยงให้ปลอดสารเคมี และให้ได้
มาตรฐานการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ 

4. หลักสูตร การแปรรูปปูนา 
4.1 สาธิตการแปรรูปปูนา   

53,800 บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)/ปี 
ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
ส านักงานประมงอ าเภอ 
 

8.3 กิจกรรมที่ 3  
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ(รายเดิม ปี 2567 
จ านวน 20 ราย) ( ปี 2568 – 2570)  

1. หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์ 
2. หลักสูตร การรับรองมาตรฐานสินค้าประมง 
3. หลักสูตร การตลาดและการจ าหน่าย 
4. หลักสูตร การสร้างแพลตฟอร์มจ าหน่ายสินค้า 



หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

51,440 บาท( ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อนสี่สิบบาทถ้วน)/ปี 
ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
ส านักงานประองอ าเภอ 
 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าจุดสาธิตแปลงเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปูนาน าร่องจังหวัดล าพูน(รายใหม่ 
4 ราย อ าเภอละ 1 แห่ง) (ปี 2567 – 2570) 
125,800บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)/ป ี
ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
ส านักงานประมงอ าเภอ 

9. หน่วยงานด าเนินการ 
 

ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2570 
 

11. งบประมาณ 
 

ปี 2567 เป็นเงิน 200,800 บาท(สองแสนแปดร้อยบาทถ้วน)  
ปี 2568 เป็นเงิน 252,240 บาท(สองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย
สี่สิบบาทถ้วน) 
ปี 2569 เป็นเงิน 252,240 บาท(สองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย
สี่สิบบาทถ้วน) 
ปี 2570 เป็นเงิน 252,240 บาท ( สองแสนห้าหมื่นสองพันสอง
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 957,520 บาท(เก้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยย่ีสิบ
บาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (Output) 
 
 
 
 

1.มีผลผลิตปูนาเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
2.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการเลี้ยงปูนาเบื้องต้น 
3.เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงปูนาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน
การเลี้ยงได้ 
4.เกษตรกรสามารถแปรรูปปูนาได้ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 
 
 

1.จังหวัดล าพูนมีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาและบริหารจัดการการเลี้ยง
ให้ได้ตามมาตรฐานการเลี้ยงให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ 
2.เกษตรกรผู้เลี้ยงปูนาสามารถผลิตปูนาจ าหน่าย มีรายได้เพ่ิม และมี
กระบวนการผลิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเ พ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัย      

เกษตรอินทรีย์  เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนล าพูน      
กิจกรรม : การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย        
ด้านประมง ในร่องสวน 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
แปรรูปชั้นสูง 

3. แนวทางการพัฒนา เกษตรสุขภาพ 

4. หลักการและเหตุผล            จังหวัดล าพูนมีสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
และหุบเขาสูง และมีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน อาทิเช่น แม่น้ าปิง แม่น้ าทา 
แม่น้ าลี้ และแม่น้ ากวง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่  
ท าสวนซึ่ งจะมีการขุดสระน้ าขนาดเล็กหรือร่องสวน ดั งนั้ น            
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในร่องสวนเพ่ือบริภคในครัวเรือน    
ในยุค New normal จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการผลิต
อาหารโปรตีนจากสัตว์น้ า และสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยังเป็นการลดการใช้สารเคมีใน   
ด้านการเกษตรในการผลิตสินค้าประมงให้ปลอดภัยในร่องสวน และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรการบริหารจัดการคุณภาพน้ าให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้จุลินทรีย์บอล และเพ่ือต่อยอดการสร้างงาน
สร้างอาชีพด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ แปรรูปอาหารจาก
สัตว์น้ า เพ่ือพัฒนาสินค้าประมงให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นสู่ตลาดสินค้า
ชุมชนต่อไป 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) :  
 การยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัย    
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิต
คนในจังหวัดล าพูน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการด าเนินการพัฒนาทั้งระบบ 
เพ่ือเสริมสร้างรากฐานการผลิตภาคเกษตรด้านประมง ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่ งยื น  โดยให้ ความส าคัญกับเกษตรกรรายย่อยในชุ มชน 
ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมเป็นหลัก และเป็นการ
ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนใช้พ้ืนที่ร่องสวนให้มีประโยชน์นอกเหนือจาก



การเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเดียว อีกทั้งยังให้เกษตรกรมีองค์
ความรู้ในการผลิตอาหารโปรตีนจากปลาในชุมชนอย่างถูกต้องตาม 
หลักวิชาการและมีความปลอดภัย ตลอดจนการใช้จุลินทรีย์มาด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี และ 
สามารถน านวัตกรรมด้านการเกษตรมาพัฒนาสินค้าประมงเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ด้วยการแปรรูปสัตว์น้ าโดยน ากระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย 
แก่ผู้บริโภคและผู้ค้าได้ 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน สามารถผลิต
อาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าในร่องสวนอย่างปลอดภัย เพ่ือเตรียมผลิต
สินค้าด้านสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ในจังหวัดล าพูน   
1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการการเลี้ยงสัตว์น้ าปลอดภัยในร่อง
สวนได้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. เพ่ือเพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าตามมารฐานอาหารปลอดภัยไว้
บริโภคในครัวเรือนเกษตรกร 
3. เพ่ือส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพ่ือเตรียมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าด้านสัตว์น้ าเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
5. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ าในชุมชนตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

๑.ร้อยละ 100 ของเกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า
ปลอดภัยในร่องสวน 
๒.เกษตรกรสามารถด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในร่องสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ 3 กลุ่ม 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการเตรียมความพร้อม
และมีความรู้และสามารถแปรรูปสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้ 
4. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ร้อยละ 3 

7. พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
 

8. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านประมง 
ในร่องสวน 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คัดเลือกพ้ืนที่/ประชุมชี้แจงโครงการฯ 
97,600 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
- ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 



8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  
       - หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
       - หลักสูตรการท าอาหารปลา 
       - หลักสูตรการท าอาหารสมทบ 
       - หลักสูตรการท าจุลินทรีย์บอลเพ่ือการรักษาคุณภาพน้ า 
391,880 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
- ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในร่องสวน 
1,934,160 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
- ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสาธิตท าจุลินทรีย์บอล “ปั้นบอลให้ปลาดู” 
222,840 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
- ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมติดตาม/สรุปผลการด าเนินโครงการ 
117,120 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
- ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 2,763,600 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

12. ผลผลิต (Output) ๑.เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าในร่องสวน 
 ๒.เกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในร่องสวน 
และสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงปลาในระบบกลุ่มเชื่อมโยง
การตลาดได ้

 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. มีกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 60 ราย น าร่อง        
มีความรู้และสามารถผลิตสัตว์น้ าในร่องสวนได้  
2. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ าในร่องสวนให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. ชุมชนในพื้นที่จังหวัดล าพูน มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าที่ผ่านการ
ผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยไว้บริโภคครัวเรือนร้อยละ 2 
 

 



 
 
 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีล าพูน 

กิจกรรม : โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/เกษตรสุขภาพ/เกษตรมูลค่าสูง 
4. หลักการและเหตุผล        แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2566 -2570 ได้ก าหนดประเด็นพัฒนาจังหวัด 

จ านวน 4 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและ 
เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
การเกษตร เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรแปรรูป เกษตรมูลค่าสูง และเกษตรสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
       ปัจจุบัน เกษตรกรให้ความส าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย           
ได้มาตรฐาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนล าพูน ได้เล็งเห็นความส าคัญของเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 
คือ ระบบเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต กระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบเพ่ือให้
เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ซึ่งน าไปสู่การ
พ่ึงตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ งของเกษตรกรและผู้บริโภค และสร้าง
หลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
       ดังนั้น ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนล าพูน 
จึงได้จัดท าโครงการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมผู้ตรวจแปลง การกลั่นกรองและการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รวมทั้งการอบรมหลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์  (OAN)  เพ่ือให้เกษตรกรน าไปพัฒนาแปลงของตนและขอรับงบประมาณ
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป           

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างพ้ืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในระดับครัวเรือน 
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของครัวเรือนและชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ 
3. เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานอย่างน้อยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
แบบมีส่วนร่วม 
5. เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดล าพูน
โดยบูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
6. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดล าพูน 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
7. เพื่อสร้างธุรกิจในรูป “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งมีเป้าหมายในการค้าที่ยุติธรรม โดยน า
ก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนต่อและท างานพัฒนาแปลง และปันผลตามหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 30 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

เชิงปริมาณ  
1. เกษตรกรที่ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(SDGsPGS) หรือมาตรฐานสากล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ิมจ านวนปีละ  
ไม่ต่ ากว่า 500 คน 
2. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตรและอาหารอินทรีย์ 
และการบริการสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. เกษตรกรจ านวน 125 ครัวเรือน ของเกษตรกรแต่ละอ าเภอในจังหวัดล าพูน เข้าร่วม
อบรมแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานอย่างน้อยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS 
4. เกษตรกร 125 ครัวเรือน ของเกษตรกรแต่ละอ าเภอในจังหวัดล าพูน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 
5. ร้อยละ 90 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดรายจ่ายลง มีอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง 
6. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถน าไปใช้พัฒนา
แปลงเกษตรของตนเองได้อย่างยั่งยืน 
7. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดล าพูนมี
ส่วนร่วมโดยบูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
8. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแปลง
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดล าพูน 
9. ร้อยละ 90 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร่วมสร้างธุรกิจในรูป “วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม” ซึ่งมีเป้าหมายในการค้าท่ียุติธรรม โดยน าก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนต่อ
และท างานพัฒนาแปลงและปันผลตามหุ้น ไม่เกินร้อยละ 30 
10. จ านวนเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 

เชิงคุณภาพ 
1. เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดย
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS สามารถน ามาพัฒนาทั้งในระดับ
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
3. วิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นแหล่งการตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถมีรองรับและกระจาย
ผลผลิตของเกษตรกรโดยทราบตลาดล่วงหน้า 
4. ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการบูรณา
การจากทุกภาคส่วนที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
5. เกษตรกรมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน Business Model Canvas และ 
Community Business Model Canvas 
6. เกษตรกรเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economic ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 



หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นที่เป้าหมาย  - กลุ่มเป้าหมาย :  

1. คณะกรรมการรับรองจังหวัด ๒๕ คน 
2. คณะกรรมการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนล าพูน ผู้ตรวจแปลง แกนน าระดับอ าเภอ 
และผู้แทนเกษตรกร จ านวน ๘ อ าเภอ รวมทั้งหมด 5๐๐ คน 
- สถานที่ด าเนินการ : พ้ืนที่ ๘ อ าเภอของจังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1   
งบประมาณ : 440,000บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล าพูน ร่วมกับ
สมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนล าพูน  

    

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมี
ส่วนร่วม SDGsPGS  จ านวน 5๐๐ คน  
     1) รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเป็นผู้ตรวจแปลง จ านวน 5๐๐ คน 
     2) จัดอบรมผู้ตรวจแปลง จ านวน  ๓-4  วัน ตามหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS พร้อมทั้งแจกใบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ : 118,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน ร่วมกับสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนล าพูน 

กิจกรรม การอบรมหลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5๐๐ คน 
แบ่งเป็น 10 รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน  
     1) รับสมัครเกษตรกรที่สนใจ จ านวน 5๐๐ คน   
     2) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (OAN) 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ : 280,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน ร่วมกับสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนล าพูน 

กิจกรรม การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์  5๐๐ แปลง  โดยมีผู้ตรวจแปลง อย่างน้อย 
๓ คนขึ้นไปที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจแปลงครบตามหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว 
โดยมีค่าสนับสนุนการตรวจแปลงและน าเข้าข้อมูลในระบบ OAN.  
     ๑) รับสมัครเกษตรกรที่สนใจให้มีการตรวจประเมินแปลง จ านวน 5๐๐ แปลง 
     ๒) จัดทีมผู้ตรวจแปลง อย่างน้อยแปลงละ 3 คน  โดยแต่ละทีมให้มี IT (ผู้รับผิดชอบ
น าเข้าข้อมูล  ผลการตรวจแปลงสู่ระบบ OAN) อย่างน้อย ๑ คน 
     ๓) ประชุมแผนการตรวจแปลง และด าเนินการตรวจแปลงตามแผน 
     ๔) ปฏิบัติงานน าเข้าข้อมูลผลการตรวจแปลง สู่ระบบ OAN 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4   
งบประมาณ : 186,800บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล าพูน ร่วมกับ
สมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนล าพูน  

 

กิจกรรม การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ 
แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองจ านวน ๒๕ คน และคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน ๒๕ คน  
     ๑) ประชุมเพ่ือเสนอและพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแปลงฯ  โดยมี
หน้าที่กลั่นกรองแปลงทุกแปลง หลังจากตรวจแปลงเกษตรกรเสร็จแล้ว 
     ๒) สรุปผลการกลั่นกรองแปลง โดยแยกเป็น แปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน และแปลงที่ต้องพัฒนาปรับปรุง เพื่อน าข้อมูลสู่การรับรองมาตรฐานแปลง 
     ๓) จัดการประชุมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ภายใต้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 
     ๔) มอบหนังสือส าคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5   
งบประมาณ : 542,000บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล าพูน ร่วมกับ
สมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนล าพูน  

 

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผัก สมุนไพรอินทรีย์ วิถีล าพูน จ านวน 1,0๐๐ คน 
แบ่งเป็นการอบรม 10 ครั้ง ๆ ละ  ๑๐๐ คน  ให้ความรู้ในด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
สายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์พืชผัก สมุนไพร การจัดการพ้ืนที่ปลูก ดิน น้ า ปุ๋ย และแร่ธาตุ 
และการจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงจัดท าแหล่งเรียนรู้สาธิตเทคโนโลยี
การผลิตพืชผัก สมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๖ แปลง  
     1) อบรมการส่งเสริมการผลิตพืชผัก สมุนไพรอินทรีย์ 4 ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน 
     2) จัดท าแหล่งเรียนรู้สาธติเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก สมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ 
จ านวน ๖ แปลง 
     4) จัดท าคู่มือ หรือเอกสาร เผยแพร่เรื่องการผลิตพืชผัก สมุนไพรในระบบอินทรีย์ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6   
งบประมาณ : 180,000บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล าพูน ร่วมกับ
สมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนล าพูน  

 

กิจกรรม โครงการอบรมการบริหารจัดการ การเพาะปลูกพืชที่มีคุณภาพ และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด โดยใช้พืชหลักตามความต้องการ
ของตลาด ๓ ชนิด อัญชัน, มะละกอตัดใบ, และ พลูคาว เพื่อให้ผลผลิต และการแปรรูปมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเป้าหมาย อัญชัน  ๑๗ ไร่  ให้ได้ผลผลิต ๒ ตันแห้งต่อเดือน , 
มะละกอตัดใบ ๕ ไร่ และพลูคาว จ านวน ๑๐ ไร่ จ านวนเกษตรกร 40 คน ใช้งบประมาณ 
๔๕,๐๐๐ บาท 
    ๑) อบรมเกษตรกรครั้งที่ ๑ เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นในการเพาะปลูกอัญชัน, มะละกอตัดใบ 
และพลูคาว 
    ๒) อบรมเกษตรกร ครั้งที่ ๒ เชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้ในการจัดการ การให้ธาตุอาหาร 
และควบคุมศัตรูพืชตามหลักของเกษตรอินทรีย์ 
    ๓) อบรมเกษตรกร ครั้งที่ ๓ เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการผลผลิต
ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้น การอบแห้งดอกอัญชัน  
๔. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการปลูกตามองค์ความรู้ที่ 
ผ่านการอบรม 
๕. ท าสัญญากับผู้ซื้อที่ได้ท า MOU ไว้ เพื่อรับการสั่งซื้อผลผลิตที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
๖. ด าเนินกิจกรรมด้านการผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจ าหน่ายผลผลิต 

9. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนล าพูน 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปี 2567 เป็นเงิน ๔๓๖,๘๐๐ บาท   
ปี 2568 เป็นเงิน ๔๓๖,๘๐๐ บาท  
ปี 2569 เป็นเงิน ๔๓๖,๘๐๐ บาท 
ปี 2570 เป็นเงิน ๔๓๖,๘๐๐ บาท  

11. งบประมาณ 1,747,200 บาท 
12. ผลผลิต (output) พ้ืนที่เกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

การท าเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศคืนสู่ธรรมชาติ ประชากรในจังหวัดล าพูน  
ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ดินสมบูรณ์ อากาศปลอดโปร่งแจ่มใส เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
และเป็นเมืองต้นแบบเมืองเกษตรสีเขียวได้ 

 



 
 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย ์พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ (Food Bank) 

สร้างความม่ังคงด้านอาหาร 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา  แนวทางพัฒนา : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น /เกษตรมูลค่าสูง /Lamphun Food 

Valley 
๔. หลักการและเหตุผล  ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติหลายรูปแบบ เช่นภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง 

น ้าท่วมและการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส  
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั งทางตรงและทางอ้อม เกิดความตื่นตัวในการ
น้าพืชสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาอาการที่เกิดจากไวรัส เช่นฟ้าทะลายโจร  
กระชาย กระท่อม ขมิ นชัน เป็นต้นส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์หัวพันธุ์ 
“ยาฟ้าทะลายโจร” ที่วันนี จะต้องมีติดไว้ทุกบ้าน ท่ามกลางยอดผู้ติดเชื อ COVID-19 
ทะลุวันละ 20,000 คน ยอดขายโตขึ น 5-6 เท่า ราคาขายต่อกระปุกเพ่ิมจาก 80-150 
เป็น 280-400 บาท รวมถึงราคาใบแห้ง  จากกิโลกรัมละ 80-120 บาท กระโดดขึ น 
10 เท่า เป็นกิโลกรัมละ 800-1,200 บาท” สิ่งเหล่านี สะท้อนความนิยมของ  
ฟ้าทะลายโจร เมื่อก้าลังการผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ปัญหาสินค้าขาดตลาด
จึงเกิดขึ น นายเมธา สิมะวรา นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร และประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลปัญหายาฟ้าทะลายโจร
ขาดตลาด เริ่มต้นตั งแต่การระบาดระลอก 3-4 ราคาใบแห้งพุ่ง - แคปซูลขาดตลาดทั่วโลก
ปัจจัยหลักอยู่ที่วัตถุดิบ "ใบแห้งฟ้าทะลายโจร" ที่ราคาพุ่งขึ น 10 เท่า กลายเป็นภาระ
ของผู้ประกอบการที่สู้ราคาไม่ไหว เพราะราคายาที่ผลิตออกมาปรับขึ นตามไม่ได้ 
ขณะเดียวกันแคปซูลบรรจุยา อีกหนึ่งวัตถุดิบส้าคัญก็ก้าลังประสบภาวะขาดตลาดไปทั่วโลก 
“ไทยมีโรงงานผลิตแคปซูลรองรับตลาดอาหารเสริม ยาแผนไทย และแผนปัจจุบัน 15-20 % 
ส่วนใหญ่จึงน้าเข้าจาก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และเกาหลีใต้ แต่ทั่วโลก
ก้าลังป่วย ก้าลังผลิตลดลง แคปซูลที่ส่งมาได้เหลือจากเกาหลีใต้เท่านั น” 
 จากการวิเคราะห์จึงมีแนวความคิดในการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร และกระจากสู่พื นที่ (ฟ้าทะลายโจร กระท่อม  กระชาย) แก่เกษตรกรในทุกอ้าเภอ 
จังหวัดล้าพูนเพ่ือเป็นแหล่งผลิตพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือนและส้ารองพืชอาหาร 
เพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส  COVID-19   
สามารถปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับพืชเศรษฐกิจได้แบบผสมผสาน เพ่ือไว้บริโภคเป็นยา
และสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูก โดยส่งเสริมการวิจัย และพัฒนามาตรฐาน การผลิต 

แบบ จ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 

และความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตร และอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน 
เชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้า น้อมน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ กรอบแนวทาง
การด้าเนินการงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตร ในพื นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ให้เข้มแข็ง สามารถท้าหน้าที่ 
เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนได้อย่างแท้จริง  เกิดการบูรณาการ งานส่งเสริม
ร่วมกันระหว่าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้าพูนในการผลิตต้นพันธุ์ดี จากการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ จากการเพาะเมล็ด การปักช้า บูรณาการงานส่งเสริมในพื นที่ เช่น 
เกษตรอ้าเภอ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมและครอบคลุม สามารถสร้าง
รายได้จากการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนี  
 การน้อมน้าศาสตร์พระราชาต่อยอดขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลักการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ มาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการน้า
แนวคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด้ารงวิถีชีวิต และประชาชนร้อยละกว่า 90 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังมีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากผลกระทบจากราคา
ผลผลิตตกต่้า เช่นล้าไย  มะม่วงในปัจจุบันท้าให้เกษตรกรขาดทุน ขาดรายได้  
ไม่สามารถก้าหนดราคาได้และยังมีอ้านาจการต่อรองในตลาดต่้า และประสบปัญหาภัยแล้ง 
น ้าท่วม โรค แมลงศัตรูพืชระบาดเพ่ิมหนักในปีทุกปี เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
พืชอาหารพืชสมุนไพร เช่น โกโก้  กระท่อม กระชาย ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชเศรษฐกิจ  
ที่น่าสนใจ และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  สามารถเก็บผลผลิตสดหรือท้าแห้ง
จ้าหน่ายในราคาที่เหมาะสมได้  จึงได้เล็งเห็นศักยภาพในการปลูกในพื นที่จังหวัดล้าพูน 
ในการขับเคลื่อนขยายผลการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในมิติ
ด้านการเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่) ของจังหวัดล้าพูน ด้วยการน้อมน้าศาสตร์พระราชา
มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้กับเกษตรกรของจังหวัดล้าพูน เดินตามรอยพ่อ
ในหลวงรัชกาลที่ 9  
ความจ าเป็นเร่งด่วน :  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส  COVID-19  ปัญหาขาดแคลนแคปซูล            
ขยายวงกว้างขึ นในผู้ประกอบการผลิตยาฟ้าทะลายโจร ภญ.นิ่มนวล เลาหสุขไพศาล 
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา(อย.) จึงออกมาประกาศปลดล็อกให้ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้แคปซูลสีอ่ืน
แทนแคปซูลสีใส ที่ขึ นทะเบียนไว้แทนก่อนได้ ในกรณีฉุกเฉินจนถึง 31 ธ.ค.2564 พลิก
วิกฤตยาไทย ปรับตัวผลิตฟ้าทะลายโจร กระท่อม หันมาผลิตยาที่ไปต่อได้ในยุคโควิด ทั งฟ้า
ทะลาย โจร  กระท่ อม  ขิ ง  ก ระชายขาว  ขมิ นชั น  มากขึ น ” โดยข้ อมู ลจาก  
เภสัชกรวราวุธ เสริมสินสิริ ผู้ อ้านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. เปิดเผยว่า  
ก่อนหน้านี มีผู้ประกอบการขึ นทะเบียนยาฟ้าทะลายโจรกับ อย.ประมาณ 200 ราย 
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หรือมากกว่า 300 ทะเบียนต้ารับ ล่าสุด มีการขอขึ นทะเบียนเพ่ิมอีก 32 ทะเบียนต้ารับ 
ขณะนี อนุมัติแล้ว 8 ทะเบียนต้ารับ  วัตถุดิบขาดตลาด วัตถุปลอมแปลงสอดไส้เพ่ิมขึ น
ความต้องการของตลาดยังไม่ลดลง ผู้ประกอบการและผู้ผลิตก็เพ่ิมขึ น แต่วัตถุดิบยังขาดแคลน 
วัตถุปลอมแปลงจึงสอดไส้มาเป็นอีกหนึ่งปัญหาในตลาดยาฟ้าทะลายโจร แคปซูลบรรจุ
ผงบอระเพ็ดในคราบยาฟ้าทะลายโจร ปรากฏขึ นในท้องตลาดด้วย ท้าให้เกษตรกรหรือ
วิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง ที่ปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระท่อมจ้านวนมาก และขายให้
ผู้ประกอบการหรือโรงงานผลิตยาไม่ได้ เริ่มหันมาผลิตยาฟ้าทะลายโจรเอง บางแห่งท้าแจก
เพ่ือเป็นยาทางเลือก ช่วยผู้ป่วยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการรักษา   
             พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ที่มีการแก้ไข ถอดพืช
กระท่อมออกจากยาเสพติด ประเภท 5 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ส.ค. 2564 ท้าให้ 
"กระท่อม" ไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป ปลดล็อกข้อติดขัดในหลายประการ 
พร้อมสร้างโอกาสใหม่ในหลายๆเรื่องในส่วนของคุณประโยชน์ในด้านสมุนไพรที่จะถูก
น้ามาได้อย่างเต็มที่ ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
กล่าวถึงเรื่องนี ว่า การปลดกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดที่มีผลไปแล้วนั น ในอนาคต
จะมีการติดตามการใช้พืชกระท่อมให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงโดยมี
พระราชบัญญัติพืชกระท่อมเข้ามาควบคุมก้ากับ ขณะนี ที่ประชาชนท้าได้ก็คือควบคุม
การใช้กระท่อมเพ่ือการดูแลสุขภาพส่วนหากต้องการต่อยอดในเชิ งพาณิชย์เป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขหรือส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาก่อน 
 กระท่อม เป็นยาโบราณ “ควบคุมน ้าตาลในเลือด เบาหวาน” "กระท่อมเป็นพืช
สมุนไพรของบ้านเรา นอกเหนือจากบ้านเราก็จะมี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นพืชที่เราใช้
ค่อนข้างแพร่หลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคน โดยเฉพาะในภาคใต้จะมีการเคี ยว  
ใบกระท่อม การชงชาใบกระท่อมกินเพ่ือท้าให้ร่างกายมีเรี่ยวแรง ออกไปเจอแดดได้ 
ท้างานหนักๆ ได้ กระท่อมเองเป็นส่วนหนึ่งของต้ารับยาโบราณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การลดอาการปวด หรือการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด เบาหวาน รวมทั งเรื่องของ
ท้องเสียด้วย อันนี จะเป็นประโยชน์หลักๆ ขององค์ความรู้แบบดั งเดิม ส้าหรับการ
ศึกษาวิจัยค่อนข้างเป็นไปอย่างกว้างขวางพบว่า สารส้าคัญในกระท่อมออกฤทธิ์แบบ
เดียวกับยาแก้ปวดที่เรียกว่ามอร์ฟีน ในต่างประเทศพยายามจะสกัดสารมันออกมาและ
ปรับเปลี่ยนสูตรโครงสร้างเพ่ือลดผลข้างเคียง โดยมีความคาดหวังว่าจะเอามาใช้แทนยา
แก้ปวดที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียงด้วย ซึ่งต้องติดตามต่อไป" 
 ผลวิจัยพันธุ์ไทยให้ “สารส้าคัญ” สูงกว่าสายพันธุ์อ่ืนส้าหรับในประเทศไทย 
นักวิจัยต่างชาติพยายามที่จะศึกษา และพบว่า ให้สารส้าคัญที่สูงกว่ากระท่อมสายพันธุ์อ่ืน 
รวมทั งมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื อ ลดการอักเสบ สามารถดึงเอากลูโคสไปใช้ประโยชน์
ในเซลล์ได้มากขึ น ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการน้าไปรักษาเบาหวานในอนาคต รวมทั ง
เรื่องของการต้านอาการซึมเศร้า แต่การศึกษาเรื่องนี ยังเป็นการศึกษาในระดับเซลล์หรือ
ระดับหลอดทดลอง ซึ่งต้องมีการทดลองในคนอย่างกว้างขวางต่อไป เพ่ือให้เราเห็น
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บทบาทจริงของตัวสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ในการใช้รักษา
โ ร ค ห รื อ ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค  ใ น ส่ ว น ข อ ง  ป . ป . ส . มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยายามจะดูว่าการใช้แบบ
ดั งเดิมนั นมันท้าให้มีอันตรายหรือผลข้างเคียงหรือไม่ และเพ่ิงมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ พบว่า 
กลุ่มที่ใช้ใบกระท่อมดูแล้ว มีระดับไขมันดี เรียกว่าอาจจะมีผลไปป้องกันโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้ 

๕.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อน้อมน้าแนวพระราชด้าริตามโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ มาขยายผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน  สร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีและยั่งยืน  
มีความม่ันคงด้านอาหาร 
2. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบทมิติด้านการเกษตร 
3. เพ่ิมพื นที่สีเขียวในชุมชนท้องถิ่น โดยส่งเสริมพืชที่มีศักยภาพ สามารถปลูกผสมผสานหรือ
ปลูกเชิงเดี่ยว ให้ผลผลิตต่อเนื่องในเวลาอันสั น และตลาดมีความต้องการสูง 
 ความต้องการ : เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างรายได้จากพืช
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน  สามารถปลูกแซมในสวนล้าไย มะม่วง หรือปลูกแซมป่า เพื่อช่วย
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอ 
 ความเร่งด่วน : มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่้าเสมอ 
 ความส้าคัญ เเละประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร 
 ข้อมูลจากเอกสารที่ออกโดย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ระบุว่า 
ฟ้าทะลายโจร มีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ ที่มีสรรพคุณในการรักษาโควิด-19 
ผู้ป่วยควรได้รับปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งเป็น 60 มิลลิกรัมต่อมื ออาหาร  
มี 3 กลไกลในการช่วยรักษา คือ 
1. ช่วยยับยั งการเพ่ิมจ้านวนของไวรัส  ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์  Prevent the Virus 
2. ลดการแบ่งตัวของไวรัส Reduce Virus cell devision 
3. เพ่ิมภูมิคุ้มกันในการต่อสู้ไวรัส Booxt Immune 
4. ช่วยลดอาการอักเสบ ที่ปอดจากการติดเชื อไวรัส  Ameliorate Lung Inflammation 
From viral infection ลดไข้ ไอ เจ็บคอ 
5. ปรับภูมิคุ้มกัน 
 ความส้าคัญ เเละประโยชน์ของกระชายขาว   
 สารสกัดกระชายขาว มีฤทธิ์ต้าน  COVID-19 ในหลอดทดลอง นักวิจัย ม.มหิดลเร่ง
พัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพ่ือใช้เป็นยาส้าหรับโรค COVID-19 โดยโครงการวิจัยต้าน
เชื อไวรัสโคโรนาจากสมุนไพรไทยเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) หรือ TCELS 
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1. 2 สารส้าคัญในกระชายขาว Panduratin A  Pinostrobinมีฤทธิ์การยับยั งเชื อไวรัส 
COVID-19   ได้ 100% .ในหลอดทดลอง 
2. สามารถลดจ้านวนเซลล์ที่ติดเชื อที่ได้จาก 100% 57’ 0% 
3. ยับยั งการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ เซลล์ไม่สามารถผลิตไวรัสตัวใหม่ออกาจากเซลล์
ได้เลย 100% 
4. ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ มันใช้แก้อาการที่จมูกไม่ได้กลิ่น  
5. สร้างภูมิคุ้มกันลดน ้าตาลในเลือด แก้ท้องร่วง ลดความดัน ลดท้องอืด ลดแผนใน
กระเพาะ 
6. รับประทานได้ทั งแบบน ้าน้ามาต้มและดื่มบ้ารุงได้ทุกวัน แบบแคปซูล ทานวันละ 2 
แคปซูล ทาน 2 เดือน เว้น 1 เดือน 
 ความส้าคัญ และประโยชน์ของกระท่อม 
1. ก้านแดงบรรเทาปวดหลับสบายคลายวิตกกังวล  
2.หางกั งแดง ผ่อนคลาย แก้ปวดรุนแรง ลดเครียด คลายกังวล 
3. ก้านเขียว (แตงกวา) เพ่ิมพลังงาน สู้แดดและความเคลิบเคลิ ม 
4. ประโยชน์กระท่อมต่อสุขภาพ 
5. จากงานวิจัยพบว่าในใบกระท่อมท้าปฏิกิริยากับร่างกายมีผลต่อเซลล์ประสาทบางชนิด
ในร่างกาย  ในการรับรู้ความเจ็บปวดถูกน้ามาใช้รักษาอาการเหล่านี  
6. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น อาการปวดที่ไม่พึงประสงค์
เป็นผลจาก การบาดเจ็บทางร่างกาย เนื อเยื่อ ปวดหลัง ระบบประสาท กล้ามเนื อ หรือเส้นเอ็น 
อาการปวดที่เกิดจากภาวะเรื อรัง เช่น โรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม มะเร็ง เบาหวาน 
โรคข้ออักเสบ เป็นต้น โดยไม่ค้านึงถึงที่มาความเจ็บปวดจะส่งผลต่อร่างกายทั งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
7. ช่วยรักษาอาการไอ 
8. ช่วยลดการหลั่งกรด 
9. ช่วยลดการบีบตัวของล้าไส้เล็ก 
10. ใบกระท่อมช่วยให้มีสมาธิและระงับประสาท 
11. แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ปวดเบ่ง แก้บิด 
12. แก้ปวดฟัน 
13. ท้าให้นอนหลับ และระงับประสาท 
14. แก้ปวดเมื่อยร่างกาย 
15. ช่วยให้ท้างานทนไม่หิวง่าย 
16. ใช้ใบกระท่อมเพ่ือระงับอาการกล้ามเนื อกระตุก 
17. เป็นยาคลายกล้ามเนื อ 
18. น้าไปใช้บรรเทาอาการปวดแทนมอร์ฟีน โดยมีความแรงต่้ากว่ามอร์ฟีนประมาณ 10 
เท่า และมีข้อดีกว่ามอร์ฟีนอยู่หลาย ประการ เช่น กระท่อมไม่กดระบบทางเดินหายใจ ไม่
ท้าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน  ใช้บ้าบัดอาการติดฝิ่นหรือมอร์ฟีนได้ 
19. ใช้บ้าบัดผู้ติดยาเสพติด 
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 ความส้าคัญ เเละประโยชน์ของการปลูกโกโก้  
 1. สามารถปลูกโกโก้ร่วมกับป่าไม้ หรือภายใต้ร่มเงาไม้ผลเศรษฐกิจอ่ืนได้ซึ่งเป็นการใช้
ที่ดินอย่างได้ประโยชน์สูงสุดเช่นปลูกใต้ร่มเงา มะม่วง ลิ นจี่ ล้าไย เงาะ มังคุด ลองกอง 
ทุเรียนและยางพารา 
 2. การขนส่งผลโกโก้สุก ท้าได้สะดวก ไม่กลัวการชอกช ้า สามารถใช้รถกระบะหรือ
รถบรรทุกขนส่งผลโกโก้สุกไปจ้าหน่ายได้ 
3. ปัจจุบันตลาดมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งสูง (กว่า 40,000 ตัน/ปี) ประเทศไทยยัง
ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 
4. เริ่มเก็บเกี่ยวผลโกโก้สุกในปีที่ 2-3 ของการปลูก 
5. สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั งปีและยาวนานติดต่อกันถึง 60 ปี 
6. เก็บเกี่ยวง่ายและเมล็ดโกโก้แห้งสามารถเก็บรักษารอตลาดได้นานนับปี 
7. ต้นโกโก้มีระบบรากแผ่กว้างและแข็งแรงสามารถยึดเกาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1.  พื นที่สีเขียวของจังหวัดล้าพูนเพิ่มขึ นร้อยละ 10 
2. มีพืชเศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการ เพิ่มพื นที่ปลูกร้อยละ 10 
3. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การปลูกพืชอินทรีย์ พืชสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครอบครัว พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เพ่ิมขึ น 
4. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมขึ น ร้อย 3 

๗.  พื้นที่เป้าหมาย  1. ประชาชนในจังหวัดล้าพูน 
2. ในพื นที่จังหวัดล้าพูน (8 อ้าเภอ)   
 

8. กิจกรรมหลัก  

๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
 
 
 
 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ (Food Bank) สร้างรายได้  
1.2 แปลงต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ พื นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 
จ้านวน 50 จุด 
1.3  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื องต้นที่จ้าเป็นในการปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร  
พืชเศรษฐกิจจ้านวน 30 กลุ่ม เกษตรกร 1,500 ราย 
 
วงเงิน 12,000,000 บาท 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล้าพูน- 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ 

๙.  หน่วยงานด าเนินงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน-  
ผู้รับผิดชอบ นายกิจจารักษ์  วงษ์กุดเลาะ    ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘
จังหวัดล้าพูน 
โทร. 081-3085671   ผู้ประสานงาน 0650139226 
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๑๐.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖7 - 2570 
 

๑๑.  งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
 

๑๒.  ผลผลิต (Output) 1. จ้านวนพื นที่ปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้พืชอาหารเพ่ิมขึ น  
2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การปลูกพืชอินทรีย์ พืชสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครอบครัว  
    

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑. เกษตรกรในโครงการมีรายได้ มีความรู้การผลิตพืชอาหาร พืชสมุนไพรไว้บริโภคและ
สร้างรายได้ในครอบครัวอย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ดีกินดี โดยน้อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงด้านอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารและยาสมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต

กล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมสู่สินค้ามูลค่าสูง 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา  แนวทางพัฒนา : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น /เกษตรมูลค่าสูง /Lamphun Food 

Valley 
๔. หลักการและเหตุผล  นโยบายส าคัญของรัฐบาล เร่งรัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต  
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง เป็นต้น และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
พัฒนาการผลิตและบริการ และการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน โดยพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต  
 กรมส่งเสริมการเกษตร มีการพัฒนาบทบาทภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ 
โดยมุ่งเน้นการท างานในเชิงวิชาการ วิจัยศึกษา ทดสอบ ขยายผลโดยให้เกษตรกร 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความส าคัญกับการ
ท างานเชิงพ้ืนที่  (Area Approach) โดยยึดพ้ืนที่ เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  
ใช้กลไกการท างานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตร 
ให้ เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (Smart Officer) สนับสนุนและเชื่อมโยง 
การปฏิบัติงานกับส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภออย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรกรรมยั่งยืน และพัฒนาให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer เพ่ือสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของเกษตรกร 
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน รับผิดชอบงานด้านสนับสนุนการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 8 จังหวัดคือล าพูนและล าปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และให้ความรู้ด้านการผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และการผลิตพืชสนับสนุนโครงการส าคัญต่างของจังหวัดล าพูนและ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ได้ศึกษาวิจัยการลดต้นทุนการผลิตพืชและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่คือ ล าไย และพืชสร้างรายเช่นพืชผัก สมุนไพร กล้วยไม้ 

แบบ จ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ในสวนล าไย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพ่ือพัฒนาศักยภาพฐานการผลิต
สินค้าเกษตร พืชที่ส าคัญของจังหวัด และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ (Northern Foodvalley  Northern Land Port)                    
 ปี 2554-ปัจจุบัน  มีกิจกรรมส าคัญคือ  รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้และ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาทดสอบเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(ศูนย์ฯ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ)  
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
กล้วยไม้เพ่ืออุตสาหกรรม จั งหวัดล าพูน ในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในปี ๒๕๕๒ -๒๕๕๕ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
และรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสแบบครบวงจร และเพ่ือ
การอนุรักษ์พันธุกรรม และการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยขยายผลถ่ายทอดสู่เกษตรกร
เพ่ือสร้างรายได้ โดยสนับสนุนพันธุ์กล้วยไม้ กล้า พืชผักสมุนไพรพืชต้นแบบตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ การลดต้นทุนการผลิตโดยท าปุ๋ยน้ าหมักฮอร์โมนนมสดไว้ใช้ ร่วมกับ
การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน สอดคล้อง
กับความต้องการของเจ้าหน้าที่ เกษตรกรในท้องถิ่นและเกษตรกรผู้สนใจ และสามารถ
น าความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป  
              การน้อมน าศาสตร์พระราชาต่อยอดขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ มาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเกิด
การน าแนวคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การด ารงวิถีชีวิต    
ความจ าเป็นเร่งด่วน :  
ตั้งแต่ปี 2563 -2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส  COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรร้อยละกว่า 90 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ไม่สามารถขายผลผลิตได้ ต้นทุนการผลิตสูงสวนทางกับรายได้ ภาวะตก
งาน ขาดอาชีพได้หันมาท าการเกษตร แต่ผลกระทบต่อเนื่องท าให้ผลผลิตตกต่ า เช่น
ล าไย  มะม่วงในปัจจุบันท าให้เกษตรกรขาดทุน  ขาดรายได้  ไม่สามารถท าการค้า
ส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญและประสบปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม โรค แมลงศัตรูพืช
ระบาดเพ่ิมหนักในปีทุกปี เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน   จึงได้เล็งเห็นศักยภาพในการต่อ
ยอดงานวิจัยที่มีการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 กอง
ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีศักยภาพด้านการผลิตต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ดี 
พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนขยายผลการ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในมิติด้านการเกษตร (เกษตรทฤษฎี
ใหม่) ของจังหวัดล าพูน ด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้กับเกษตรกรของจังหวัดล าพูน เดินตามรอยพ่อในหลวงรัชกาลที่       



หัวข้อ รายละเอียด 
๕.  วัตถุประสงค์ของโครงการ      ๑. ขยายผลองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและอนุบาลกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส

เชิงอุตสาหกรรม  
          ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด เพ่ิมมูลค่าดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสสามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้
อย่างเหมาะสมศักยภาพของตนเองและศักยภาพของพ้ืนที่ 
           ๓. เพ่ือขยายผลแปลงเรียนรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต้นแบบ รวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยไม้เศรษฐกิจและกล้วยไม้พ้ืนเมือง กว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ สู่พี่น้องเกษตรกร 
    ๔. เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีการเชื่อมโยงกับตลาดกล้วยไม้เพ่ือการส่งออกใน
ระดับอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่ า 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ขยายผลองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและอนุบาลกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสเชิง
อุตสาหกรรมและกล้วยไม้ท้องถิ่นสร้างรายได้ พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. มีพืชเศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิต
กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
3. เพ่ือขยายผลแปลงเรียนรู้ต้นแบบขยายผลงานวิจัยกล้วยไม้สู่การปฏิบัติ  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาดูงานในชุมชน เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
4. จ านวนเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 

๗.  พื้นที่เป้าหมาย  1. ประชาชนในจังหวัดล าพูน เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และผู้ที่สนใจ   
จ านวน  1,50๐  ราย 

8. กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ให้บริการถ่ายทอดความรู้  โดยการบรรยายวิชาการ สาธิต ฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานการผลิต 
การอนุบาลกล้วยไม้ในระบบโรงเรือนระบบปิดต้นแบบ 2 โรงเรือน 
- การผลิตและเพ่ิมมูลค่ากล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสเป็นเครื่องประดับ ของที่ระลึกอย่าง
ครบวงจร  
- สถานที่ด าเนินการ  โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช  2 โรงเรือน ( GH1 GH2)  
ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8  จ.ล าพูน 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่จ าเป็นในการปลูกพืชมูลค่าสูง พืชเศรษฐกิจ
(กล้วยไม้) จ านวน 10 กลุ่ม เกษตรกร 1,500  ราย 
วงเงิน 6,000,000 บาท 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน- 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ 

๙.  หน่วยงานด าเนินงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน-  
ผู้รับผิดชอบ นายกิจจารักษ์  วงษ์กุดเลาะ     
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน  โทร. 081-3085671    
ผู้ประสานงาน นางสาวนวลจันทร์  ชัยวงศ์ษา  โทร. 0650139226 

๑๐.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖7 - 2570 
 

๑๑.  งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 



หัวข้อ รายละเอียด 
๑๒.  ผลผลิต (Output) 1) จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ (ฟาแลนนอปซีส)เพ่ือการส่งออกไม่น้อยกว่า  

๒๐ สายพันธุ์ 
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส การลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ 
ทุกขั้นตอนแก่กลุ่มเกษตรกร  แก่นักศึกษาฝึกงาน และผู้สนใจสามารถน าความรู้จากการ
วิจัยสู่การปฏิบัติไปปรับใช้ให้เกิดอาชีพและรายได้  
3) ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการลดต้นทุนผลิตกล้วยไม้ (ฟาแลนนอปซีส) 
ด้วยฮอร์โมนนมสด ในการลดต้นทุนการผลิต ร่วมกับการใช้วัสดุปลูกในท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 
2 โรงเรือนสู่เกษตรกร สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเชื่อมโยงตลาด 10 จุด เกษตรกร 1,5๐๐ ราย 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑. เกษตรกรในโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น  มีความรู้ผลิตกล้วยไม้ (ฟาแลนนอปซีส)  
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร (กล้วยไม้) จากนวัตกรรมใหม่ สร้างรายไดใ้นครอบครัวอย่างยั่งยืน 
มีความเป็นอยู่ดีกินดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
นวัตกรรม คู่มือการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสเชิงอุตสาหกรรมในระยะ
ไม้นิ้วถึงระยะออกดอก และการเพิ่มมูลค่าดอกกล้วยไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าล าไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้าง

มูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด เพื่อความยั่งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/เกษตรสุขภาพ/เกษตรมูลค่าสูง/Lamphun Food Valley 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 367,943 ไร่ เนื้อที่ให้ผลรวม 

346,393 ไร่ ผลผลิตรวม 381,748 ตัน แบ่งเป็น ล าไย (ในฤดู) เก็บเกี่ยว
ผลผลิตประมาณช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน (ผลผลิต 261,370 ตัน) 
ล าไย (นอกฤดู) เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิต 120,378 ตัน) ) (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน, 
มิถุนายน 2565) ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกล าไยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว
ทั้งหมด 20,400 ราย 14,479 แปลง เนื้อที่ 70,521.05 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2565)  

บริบทของการผลิตล าไยถือว่าพ้ืนที่ภาคเหนือเหมาะสมที่สุด เนื่องจากอยู่ใน
สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมท าให้รสชาติ คุณภาพผลผลิตเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งทานสดและแปรรูป จากสถานการณ์ระบบ
การผลผลิตล าไยของจังหวัดล าพูนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่าการผลิตล าไยของจังหวัด
ล าพูน มุ่งเน้นผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกสูงมากคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 โดยส่งออก
มากที่สุดในรูปแบบล าไยอบแห้ง (รูดร่วง) รองลงมาเป็นล าไยสดช่อ จากข้อมูลพบว่า
จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการล าไยทั้งสด และแปรรูปมาลงทุนตั้งโรงงาน
รับซื้อผลผลิตจ านวนเกือบร้อยกว่าแห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่จังหวัดล าพูนเป็น 
Hub สินค้าล าไยของภาคเหนือ แต่ที่ผ่านถึงแม้จังหวัดล าพูนจะเป็นศูนย์กลางของ
แหล่งรับซื้อผลผลิตล าไยของภาคเหนือ แต่พบว่าการจ าหน่ายผลผลิตล าไยของ
เกษตรกรถูกครอบง าด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่ มีการรวมตัวกันก าหนดราคารับซื้อ
ผลผลิตล าไยจากเกษตรกร เนื่องจากโครงสร้างระบบการผลิตล าไยเน้นการส่งออกเป็น
หลัก มีการกระจายผลผลิตภายในประเทศคิดเป็นเพียงร้อยละ 8 ซึ่งท าให้เกิดความ
เสี่ยงสูงจากเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และยังพบว่าประเทศปลายทางที่รับซื้อเป็นผู้ก าหนดราคารับซื้อ ท าให้เกษตรกรไม่
สามารถก าหนดราคาขายเองได้ มีความเสี่ยงด้านการตลาดเกิดปัญหาผลผลิตราคา
ตกต่ าโดยเฉพาะล าไยรูดร่วงเพ่ือแปรรูปอบแห้ง ประกอบกับพ้ืนที่บางส่วนของ
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยเป็นการผลิตโดยวิถีดั้งเดิม เป็นล าไยต้นแก่ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด ส่งผลให้ผลผลิตไม่มี
คุณภาพ และเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมการ



ผลิตสมัยใหม่ไปปรับใช้ในการผลิต และพ้ืนที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการแหล่งผลิต 
(GAP) ยังค่อนข้างน้อยคิดเป็นเพียงร้อยละ 20.36 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 

อีกทั้งจากการที่ประเทศจีนได้ออกกฎระเบียบเพ่ือก าหนดให้ผลไม้เมืองร้อน 
8 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ มะนาว และส้มโอ ที่จะส่งออก
ไปยังประเทศจีนต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุ
ต้องได้รับรองมาตรฐาน GMP และในส่วนผู้ประกอบการแปรรูปล าไยอบแห้งส่งออก
โรงงานผลิตต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบ 248 และต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนโดยส านักงานศุลกากรจีน (GACC) ถึงจะสามารถส่งออกได้ ท าให้ในปัจจุบัน
ยังคงมีสวนผลไม้ โรงคัดบรรจุ และโรงงานแปรรูปที่ยังไม่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียน หรือยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีน จึงไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นทางให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP มุ่งเน้นการท าการเกษตรที่ยั่ งยืนใช้กลไกการขับเคลื่อนร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่โดย ใช้หลัก “ตลาดน าการผลิต” ในการส่งเสริม
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนในการจ าหน่าย
ผลผลิต ท าให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน มีความมั่นคงด้านอาชีพ เกิดกระบวนการเชื่อมโยงการด าเนินการทั้งระบบ 

การยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตร
นวัตกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดล าพูน จ าเป็นต้องมีการด าเนินการทั้งระบบด้วยการปรับ
ระบบโครงสร้างและพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การผลิตในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการยังชีพ 
ไปจนถึงการผลิตเพ่ือการค้าการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
เกษตรกรและพ้ืนที่เกษตรกรรมจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงการส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดล าพูน 
เพ่ือให้สามารถขยายโอกาสและช่องทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น และน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตรมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการค้าของประเทศที่ต้องการขยายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป การยกระดับมูลค่า
สินค้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนา
สู่ผู้ประกอบการ และมีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในจังหวัดล าพูน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ 

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อปรับระบบการผลิตสินค้าล าไยของเกษตรกรสู่ความมั่งคง ยั่งยืน  

2) ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตล าไยเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือสร้างโอกาส
ในการส่งออก และขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ 



3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล าไยให้มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
4) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตสินค้าล าไย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  

เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าล าไยที่มีคุณภาพของ
เกษตรกร 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1) เกษตรกรได้รับส่งเสริมการปรับปรุงระบบการผลิตล าไย จ านวน 1,000 ราย 
2) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และได้รับ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด จ านวน 1,000 ราย 

3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4) กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไย  
และผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรอื่นๆ จ านวน 10 กลุ่ม/ 50 ราย 

5) มูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจการค้า ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท 
6) จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 

7. พื้นที่เป้าหมาย  - พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละรายกิจกรรมในอ าเภอ ของ
จังหวัดล าพูน 
- จังหวัดในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ / กรุงเทพฯ / ปริมณฑล   
 

8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

8.1 กิจกรรม ที่ 1 
งบประมาณ : 2,616,400 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวดั
ล าพูน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
- สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวดั

ล าพูน                  
- สนง.พาณิชย์จังหวัดล าพูน 
 

กิจกรรม ปรับระบบการผลิตสินค้าล าไย 
- ส่งเสริมปรับปรุงระบบการผลิตสวนล าไยต้นแก่ที่มีอายุต้นตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป   
โดยสนับสนุนถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการตัดแต่งท าสาว การปลูกต้นใหม่ทดแทน 
ปรับเปลี่ยนเป็นล าไยพันธุ์ที่มีมูลค่าสูงที่ตลาดมีความต้องการ  ปรับเปลี่ยนพืชทางเลือก 
ปลูกพืชอ่ืนแซมเสริมเพ่ิมรายได้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ส่งเสริมการท าการเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เน้นการปลูกพืชที่มีตลาดรองรับแน่นอน 
(เกษตรกรผู้ผลิตล าไย จ านวน 1,000 ราย/1 วัน/พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนรายละ 1-3 ไร่) 
งบประมาณ 2,538,800 บาท 
- ประชุมวางแผนการผลิตและจ าหน่ายล าไย แบ่งสวน แบ่งส่วนการผลิตตามความเหมาะสม 
Zoning พ้ืนที่ผลิตล าไยในฤดู นอกฤดู จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาด โดยประสานร่วมวางแผนระหว่างตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
(เกษตรกร 100 ราย/1วัน) งบประมาณ 77,600 บาท 
 
 
 



8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ : 538,800 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าพูน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
สถาบันการศึกษา                   

      - สวพ.1 เชียงใหม่ 
 

กิจกรรม ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
  -  ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้ า เกษตรสู่ มาตรฐาน GAP  
โดยการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP (เกษตรกรผู้ผลิตล าไย จ านวน 
1,000 ราย/1 วัน) ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน า และประเมินแปลงเบื้องต้น เพ่ือส่งต่อ
ให้ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ด าเนินการตรวจรับรอง  งบประมาณ 
538,800 บาท 
 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ : 398,800 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าพูน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
สถาบันการศึกษา 

กิจกรรม รณรงค์การผลิตล าไยคุณภาพ 
  - จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ โดยการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ และสาธิตเทคโนโลยี ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ 
งบประมาณ 429,400 บาท (เกษตรกรผู้ผลิตล าไย จ านวน 600 ราย/1 ครั้ง  
โดยด าเนินการจ านวน 3 จุด) งบประมาณ 398,800 บาท 
 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ : 398,200 
บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตร  

 จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
สถาบันการศึกษา 

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไย และสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า 
  - พัฒนากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้มีความรู้ 
เรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไย และผลิตภัณฑ์จาก
สินค้าเกษตรอ่ืนๆ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 
398,200 บาท  
(จ านวน 50 ราย /2 วัน) 

 
8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 

 งบประมาณ 450,000 บาท/ปี  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัด
ล าพูน  
  - ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าพูน โดยการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าล าไยปลอดภัยของจังหวัดล าพูนผ่านช่องทางต่างๆ 
และการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าล าไยปลอดภัย และรณรงค์การบริโภคสินค้า
เกษตรปลอดภัย จ านวน 1 ครั้ง/2 วัน  งบประมาณ 450,000 บาท  

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 2,000,000 บาท/ปี 

ผู้รับผิดชอบ :  สนง.พาณิชย์
จังหวัดล าพูน 

กิจกรรม ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศสนิคา้ล าไยปลอดภัยและสินค้าเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดล าพูน 
- จัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/
จังหวัดที่มีศักยภาพ และเจรจาการค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ จ านวน  
1 ครั้งๆ ละ 40 คูหา ระยะเวลา 5 วัน 
- การขับเคลื่อน / การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดล าพูน  

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน      (กิจกรรมที่ 1 – 5) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน    (กิจกรรมที่ 6) 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ  2567 – 2570 
 



11. งบประมาณ ปี 2567 งบประมาณ  6,402,200 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ  6,402,200 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ  6,402,200 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ  6,402,200 บาท 
รวม 25,608,800 (ยี่สิบห้าล้านหกแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

12. ผลผลิต (Output) 1) เกษตรกรได้รับส่งเสริมการปรับปรุงระบบการผลิตล าไยสู่ความยั่งยืนด้านอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 1,000 ราย 
2) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP และได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด จ านวน 1,000 ราย 
3) กลุ่มเกษตรกรมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ล าไย และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอ่ืนๆ จ านวน 10 กลุ่ม/50 ราย 
4) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต
คุณภาพ  
 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1) เกษตรกรผู้ปลูกล าไยมีการปรับปรุงระบบการผลิตล าไย และสามารถผลิตสินค้า
ได้ตรงกับความต้องการของตลาด 

2) สินค้าล าไยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศได้
ในราคาที่สูงขึ้น มีช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลาย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

3) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าล าไยของจังหวัดล าพูน ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้างข้ึน เกษตรกรสามารถพัฒนาสู่นักธุรกิจ
การเกษตร 

4)  เกิดการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ล าไยปลอดภัย และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูน      
5) ป้องกันแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
 

 
 
 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น /เกษตรมูลค่าสูง /Lamphun Food Valley 
4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ  

อีกทั้งแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว มีเป้าหมายในการ
สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ซึ่ง พ้ืนที่ของจังหวัดล าพูน มีผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นจ านวนมาก ที่ผ่านมาประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ าหรือล้นตลาด จึงต้องมีการพัฒนา
วัตถุดิบและขบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในระดับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พบว่ายังอยู่ในระดับการแปรรูปชั้นต้น ราคาถูก หากมีการ
พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะท าให้มีการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
และจังหวัดในภาพรวม  จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโดยการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกจิ
ชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

6. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร  
(ร้อยละ) 

2 2 2 3 3 

 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดล าพูน 



8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จ้างเหมาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding) เพ่ือด าเนินการ  
1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการ

สร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  

2) ด าเนินการวินิจฉัยให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น และเชิงลึก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

3) ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรณีเป็นอาหารให้ท าการ
วิเคราะห์สว่นผสมและการวิจยั เพ่ือเตรียมการยื่นขอเลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) ด้วย 

4) ออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือรับค าฟังค าแนะน า และผลกระทบต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
6) ติดตามประเมินผลโครงการ  

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ 3,000,000 บาท (ปีละ 750,000 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) ผลผลิต   -  ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ 5 ราย / ปี 

            - จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 ผลิตภัณฑ์ / 5 บรรจภุัณฑ์ / ปี 
            - ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ผลลัพธ์ 
1. มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) และวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึน 
2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
3. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาโดยการใช้นวัตกรรมเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ ๓ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการส าคัญ พัฒนาคุณภาพเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม 

แปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น /เกษตรมูลค่าสูง /Lamphun Food Valley 
4. หลักการและเหตุผล          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดให้การพัฒนาการเกษตร

เป็น ๑ ใน ๒๓ ประเด็นหลักที่ต้องเร่งพัฒนาแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งให้ความส าคัญกับกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนที่ 
การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและ
คุณค่าให้กับสินค้าเกษตร โดยในประเด็นการพัฒนาแผนย่อยที่  2  
แผนย่อยเกษตรปลอดภัย มีแนวทางในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
          การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อน เช่น ตู้อบแห้ง
เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม ฟืน หรือไฟฟ้ามีการใช้พลังงานสูง หากสามารถ 
น าแสงอาทิตย์มาใช้ในการตากแห้งเพ่ือลดชั่วโมงการใช้เชื้อเพลิงประเภทอ่ืน 
จะท าให้ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้การตากจากแสงอาทิตย์โดยตรง 
มีโอกาสปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม ท าให้สินค้าไม่สามารถขอรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ หากมีการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะท าให้
ลดระยะเวลาในการตาก ลดเชื้อเพลิง ลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ลดเวลาตากผลิตภัณฑ์ 
2. เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. ลดระยะเวลาตากลง ร้อยละ 30 
2. ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 
3. อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดล าพูน 5 กลุ่ม   
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาใบหม่อนบ้านทุ่งหัวช้าง 
2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง  
3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูก-แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรบ้านโฮ่ง 
4. วิสาหกิจชุมชนปลาส้มสมนุไพรบ้านท่าหลุก 
 



  
หัวข้อ รายละเอียด 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
8.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 

งบประมาณ: 110,000 บาท/ป ี
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลทุ่งหัว
ช้าง, เทศบาลต าบลประตูป่า, อบต.เหล่ายาว, 
เทศบาลต าบลหนองล่อง 

สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 x 1.5 ม. x 5 ตู้ 
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาใบหม่อนบ้านทุ่งหัวช้าง 22,000 บาท x 1 
ตู้ 
2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง 22,000 บาท x 
2 ตู้ 
3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูก-แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรบ้านโฮ่ง 22,000 บาท x 1 ตู้ 
4. วิสาหกิจชุมชนปลาส้มสมนุไพรบ้านท่าหลุก 22,000 บาท x 1 ตู้ 
 

8.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 
งบประมาณ 10,160 บาท/ปี 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลทุ่งหัว
ช้าง, เทศบาลต าบลประตูป่า, อบต.เหล่ายาว, 
เทศบาลต าบลหนองล่อง 

จัดอบรมการใช้งานการบ ารุงรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2567 - 2570 
11. งบประมาณ 480,640 บาท (ปีละ 120,160 บาท) 
12. ผลผลิต (output) ๑. กระบวนการผลิตใช้เวลาลดลง 

๒. เพ่ิมปริมาณสินค้าที่มีคุณภาพ 
13. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

๑. เพ่ิมอัตราการขยายตัวภาคเกษตร 
2. เพ่ิมการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือน ามาแปรรูป 
3. เพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีก าลังการผลิตสูงขึ้น  
    มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เพ่ิมประเภทสินค้าใหม่ 

 
  



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) จังหวัดล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต  
4. หลักการและเหตุผล      ภาคการเกษตรของไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

แต่ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายหลายประการ  
เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ า
สลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี 
ในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร  
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างประชากรที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทาย
จากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น 
การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยต่างๆ 
ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อย
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มี
นโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ  
ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพ่ือเกษตรกร ที่จะได้รับ
การพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
     โดยในปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่ 
การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องด าเนินการ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการ
ตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร
ที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพการเกษตร จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิต
ด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
เกษตรกร  
 



     ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) จ านวน 68,412 ครัวเรือน (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน, 2563) 
ที่ต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือนร้อนต่างๆทั้งด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพ
ชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนภัยธรรมชาติได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก  
ซ่ึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ าเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องมี
แผนการพัฒนาการเกษตรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะได้ด าเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ จึงควรให้ความส าคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของหมู่บ้าน 
ผ่านอาสาสมัครเกษตรแต่ละสาขา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ านวน 16 หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่
หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการด าเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และการสร้าง
ความเข้มแข็งอาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน จึงมีแนวคิดที่ต้องการให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) มีความภูมิใจในอาชีพ และเมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล การท า
เกษตรกรจึงอาจดูเหมือนเป็นอาชีพที่หลายคนอาจมองข้ามหรือขาดความภูมิใจ เพราะดู
โบราณและเก่าเกินยุคสมัย แต่แท้ที่จริงแล้วเกษตรกรก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น
เกษตรกรแห่งยุคสมัยใหม่ที่เพ่ิมความภูมิใจได้ด้วยแนวคิดของ Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ “Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer” จึงเป็นค านิยามความหมายใหม่ต่อบุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็น
เกษตรกร โดยครอบคลุมด้านความรู้ในการเกษตร สามารถบริหารจัดการทั้ง การผลิต 
การตลาด รวมถึงวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ใน Smart Farmer ส่วนใหญ่ จะมีการน า
เทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการน าอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจอุณหภูมิ 
เซนเซอร์วัดความชื้น และส่งค่าการแสดงผลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต   ซึ่งล้วนแต่เป็น 
การน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง  
     จังหวัดล าพูน มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จ านวน 582 ราย ดังนี้ อ าเภอเมืองล าพูน 
164 ราย อ าเภอแม่ทา 71 ราย อ าเภอบ้านโฮ่ง  62 ราย อ าเภอลี้ 99 ราย  อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
35 ราย อ าเภอป่าซาง 90 ราย อ าเภอบ้านธิ 36 ราย และอ าเภอเวียงหนองล่อง 25 ราย 
ซึ่งได้ด าเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับค่าป่วยการที่เป็นเงิน หรือสิ่งของจาก
หน่วยงานราชการ ด้วยการเล็งเห็นถึงความมีจิตอาสาจากการชักชวนของเจ้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่



อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้น าทางการเกษตร 
และเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ในการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเป็นผู้น า 
ทางการเกษตรในพ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จังหวัดล าพูน เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ทันกับการแข่งขันด้านการเกษตรที่จะ
เกิดข้ึน 

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร 

3) เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้เป็นผู้น าทางการเกษตร 
4) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบริหารจัดการ

กิจกรรมเกษตรด้วยระบบ IOT (Internet of Things)เพ่ือยกระดับอาสาสมัคร
หมู่บ้านให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่พัฒนาระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
Smart Farm และ Digital Market 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จ านวน 582 ราย 

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ยกระดับให้เป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร Smart Farm และ Digital Market ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3) จ านวนเครือข่ายเกษตรกร เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย  8 อ าเภอ ของจังหวัดล าพูน 
 

8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

8.1 กิจกรรมที่ 1    
งบประมาณ : 545,980 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน

เกษตรจังหวัดล าพูน 
 

กิจกรรม การอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จ านวน 1 วัน เป้าหมายอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน จ านวน 582 ราย และเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 2019 
จึงก าหนดการอบรม จ านวน 5 รุ่นๆละ 1 วัน งบประมาณ 537,400 บาท โดยมี
หลักสูตรด าเนินการดังนี้ 

- หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชที่มีมูลค่าและปลอดภัยได้มาตรฐาน 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

- หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ระบบการท าการเกษตรและการให้น้ าแบบอัจฉริยะ จ านวน 
2 ชั่วโมง 

- หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
 



8.2 กิจกรรมที่ 2 
งบประมาณ : 159,120 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าพูน 

กิจกรรม การประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดีเด่น จ านวน 51 ต าบลๆ ละ 1 ราย 
จ านวน 51 ราย งบประมาณ 159,120 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   1. ค่าเงินรางวัลๆละ 3,000 จ านวน 51 รางวัล (จ านวน 51 ต าบล) เป็นเงิน 
153,000 บาท 
   2. ค่าใบประกาศนียบัตร พร้อมกรอบ จ านวน 51 อันๆละ 120 บาท เป็นเงิน 
6,120 บาท 
 

8.3 กิจกรรมที่ 3  
งบประมาณ : 10,000 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าพูน 
 

กิจกรรม การถอดบทเรียนจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ จ านวน 8 ราย ที่
ผ่านการประเมิน ดังนี้ 
 - ชื่อกิจกรรมวิชาการหรือเทคโนโลยี 
 - ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขเบอร์โทรศัพท์ Id Line  
 - แผนพัฒนาตนเอง (ตามผลการประเมินตนองก่อนการเรียนรู้ 
          - แผนภาพเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง ก่อน-หลัง การเรียนรู้ 
 - กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมรูป
ภาพประกอบ 
 - การได้รับประโยชน์หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 ท่าน จ านวน 8 วัน 
   เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

8.4 กิจกรรมที่ 4 
งบประมาณ : -  บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าพูน 

กิจกรรม สร้างเครือข่าย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ระดับจังหวัด 
 - ชื่อเครือข่าย 
 - รายชื่อผู้ประสานงานเครือข่าย 
 - ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย 
 - แผนการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
          - ท าเนียบสมาชิกเครือข่าย ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/กิจกรรมการเกษตร 
      (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570  
 

11. งบประมาณ ปี 2567 งบประมาณ 715,100 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 715,100 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 715,100 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 715,100 บาท 
รวม 2,860,400 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 



12. ผลผลิต (Output) 1) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ านวน 582 ราย ได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ยกระดับให้เป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร Smart Farm และ Digital Market ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ทันกับการแข่งขันด้านการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเกิดความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 
3) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้พัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) 

สามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรได้ 
4) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้พัฒนากิจกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมถึงบริหารจัดการกิจกรรมเกษตรด้วยระบบ IOT (Internet of Things) 
5) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่พัฒนา

ระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรม Smart Farm และ Digital Market 
 

 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการ : ส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/เกษตรสุขภาพ/เกษตรมูลค่าสูง 
4. หลักการและเหตุผล ในปี 2564 ประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับ

ปี 2563 โดยราคาปุ๋ยในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาแม่ปุ๋ยในตลาดโลก 
เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกปุ๋ยส าคัญจ ากัดการส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบหรือ 
แม่ปุ๋ยในตลาดโลกขาดแคลน ประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด - 19 
ที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์และค่าขนส่งที่สูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตที่ เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ได้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพภายใต้แผนการบริหาร
จัดการปุ๋ย ปี 2565-2569 ที่เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีแผนด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยการวางมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้มีความต่อเนื่อง 
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพียงพอ ทั่วถึง และใช้ปุ๋ยอย่าง 
มีประสิทธิภาพสูง เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ลดการน าเข้าปุ๋ยเคมี 
จากต่างประเทศ ภาคเกษตรไทยมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางอาหาร (ข้อมูล ณ 
วันที่ 14 มกราคม 2565)  

ส าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น โครงการบริหารจัดการปุ๋ยเคมี 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 
โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โครงการลดราคาปุ๋ย (ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์) 
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยทางเลือก เช่น  
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ มาตรการแก้ไขปัญหาระยะกลาง ได้แก่ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโพแทชภายในประเทศ รวมถึงการเจรจาแลกเปลี่ยนแม่ปุ๋ยกับ
ประเทศมาเลเซียและอ่ืน ๆ และมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุน
รักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ย การเจรจาการก าหนดราคาแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ร่วมกับประเทศมาเลเซียและจีน ในฐานะผู้ผลิตแม่ปุ๋ยหลักในภูมิภาค ทั้งนี้ 
จะมีการน าเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพขึ้นหารือในระดับ
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอแผนการด าเนินงานทั้งระบบ 
ซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินการร่วมกันต่อไป 

ดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการท าเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ให้เจริญงอกงาม 
ผลผลิตดีมีคุณภาพ คือการเตรียมดินให้พร้อมท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พืชดูด

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



ซับธาตุอาหาร ปุ๋ย ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบันดินในประเทศไทย 
มีความอุดมสมบูรณ์ลดลงมาก ท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงขึ้น 
โดยการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้กับดิน ประกอบกับปุ๋ยเคมีมีราคาสูงและ 
เป็นสาเหตุที่ท าให้ดินเสื่อมโทรม แน่นแข็ง มีค่า pH ต่ า ท าให้พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหาร 
ไปใช้ประโยชน์ได้ ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการใช้แหนแดง ซึ่งเป็น
ปุ๋ยพืชสดที่ให้ธาตุไนโตรเจนมากกว่าพืชตระกูลถั่ว ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แหนแดงที่จะส่งเสริมเป็นแหนแดงที่ ได้รับ
การพัฒนาสายพันธุ์มาจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์แหนแดง
สายพันธุ์ไมโครฟิลล่า (microphylla) ตั้งแต่ ปี 2520 เมื่อประเทศไทยหันมาส่งเสริม
เรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ แหนแดงจึงได้น ามาพัฒนาการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์อีกครั้งหนึ่ง ในปี 2540 ลักษณะเด่น คือ มีขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว 
ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พ้ืนเมืองถึง 10 เท่า เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณได้
อย่างรวดเร็วเป็น 2 เท่าจากเดิมภายในเวลา 3-5 วัน ผลจากการน าไปวิเคราะห์ พบว่า 
มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 4.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหว่านแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหนแดง 3,000 กิโลกรัม 
เทียบได้กับปุ๋ย ยูเรีย 7-10 กิโลกรัม 
       จากนโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับภาคการเกษตร อยากให้เกษตรกรมีรายได้ 
ที่เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ในการท าการเกษตร ซึ่งในการท าการเกษตรยังมีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยในการผลิตสินค้าเกษตร 
เพ่ือให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ปัจจุบันการท าการเกษตรของประเทศไทย  
มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก ซึ่งมีราคาแพงเพ่ิมขึ้นทุกปีตามภาวะ
ราคาตลาดน้ ามันโลก จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ หันมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทดแทน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักการผลิตและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยง
แหนแดง ซึ่งจะช่วยให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้ 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้แหนแดงทดแทนหรือ
ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การใช้แหนแดงโดยจัดท าแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต  
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
จ านวน 240 ราย 

2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการน าแหนแดงไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

3) อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
7. พื้นที่เป้าหมาย  - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิตข้าว/ล าไย/มะม่วง จ านวน 240 ราย 

- สถานที่ด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน จ านวน 1 จุด ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
จ านวน 7 จุด (ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านธิ อ าเภอบ้านโฮ่ง 



อ าเภอลี้ อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอเวียงหนองล่อง) ศพก. จ านวน 8 จุด และ ศดปช. 
จ านวน 8 จุด ทั้ง 8 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านธิ  
อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอป่าซาง  
รวมทั้งหมดจ านวน 24 จุด 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1   
งบประมาณ : 202,800  บาท/ปี 
 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน

เกษตรจังหวัดล าพูน 
    

กิจกรรม แปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้แหนแดง 
- จัดท าแปลงสาธิตและแปลงผลิตแม่พันธุ์แหนแดงส าหรับสนับสนุนให้เกษตรกร 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน จ านวน 1 จุด (จ านวน 3 บ่อ) ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
7 จุด (จุดละ 3 บ่อ) ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแม่ทา อ าเภอ
บ้านธิ อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอเวียงหนองล่อง ศพก. จ านวน 8 
จุดๆละ 3 บ่อ และ ศดปช. จ านวน 8 จุดๆ ละ 3 บ่อ ทั้ง 8 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมือง
ล าพูน อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านธิ อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอเวียง
หนองล่อง อ าเภอป่าซาง รวมทั้งหมด จ านวน 24 จุด (72 บ่อ) 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ : 304,400 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าพูน 

กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดงเพื่อใช้ใน
การเกษตร 
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนแดง และสาธิตเทคโนโลยี ณ แปลงเรียนรู้ 
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุต้นทุนส าหรับการเพาะเลี้ยงแหนแดง (เกษตรกรผู้ผลิตข้าว/ล าไย/
มะม่วง จ านวน 240 ราย/1 วัน) 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ : 134,400 บาท/ปี  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าพูน 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิต   
- จัดท าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการในการเผยแพร่ความรู้ 

9. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570  
 

11. งบประมาณ ปี 2567 งบประมาณ 641,600 บาท 
ปี 2568 งบประมาณ 641,600 บาท 
ปี 2569 งบประมาณ 641,600 บาท 
ปี 2570 งบประมาณ 641,600 บาท 
รวม 2,566,400 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (output) 1) เกษตรกร จ านวน 240 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงแหนแดง
เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

2) แปลงเรียนรู้ในการผลิตแม่พันธุ์แหนแดง จ านวน 24 จุด 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1) เกษตรกรผู้ปลูก ข้าว/ล าไย/มะม่วง สามารถน าความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงแหนแดงไป
ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงได้  

2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 
 

 



 
 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดผลไม้และสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรจังหวัดล าพูน 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น /เกษตรมูลค่าสูง /Lamphun Food Valley 
4. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล  

        จังหวัดล้ำพูนมีแม่น ้ำส้ำคัญไหลผ่ำนถึง 4 สำย ได้แก่ แม่น ้ำกวง แม่น ้ำปิง แม่น ้ำลี 
และแม่น ้ำแม่ทำ ชำวล้ำพูนส่วนใหญ่ จึงประกอบอำชีพเกษตรกรรมกันมำก สภำพทำงเศรษฐกิจ
ของจังหวัดส่วนใหญ่ ขึ นอยู่กับผลผลิตทำง กำรเกษตร ได้แก่ ล้ำไย มะม่วง หอมแดง 
กระเทียม ซึ่งมีพื นที่ปลูกมำกที่สุดในประเทศ นอกจำกนั นยังมีกำรประกอบอำชีพ 
ในลักษณะกำร สัตว์ที่เลี ยง เช่น สุกร โค กำรประมงน ้ำจืดมีเนื อที่กำรใช้ประโยชน์ทำง
กำรเกษตร จ้ำนวน 730,176 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของพื นที่ทั งหมดของล้ำพูน 
มีจ้ำนวนครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร จ้ำนวน 68,148 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.05 
ของครัวเรือนทั งหมด พืชเศรษฐกิจของจังหวัด  เกษตรกรในจังหวัดล้ำพูนมีเพำะปลูกพืช 
รวมทั งสิ นจ้ำนวน 95,654 รำย เนื อท่ีเพำะปลูก จ้ำนวน 595,170 ไร่ พื นที่เก็บเกี่ยว 
จ้ำนวน 563,248 ไร่ โดยชนิดพืชที่มีกำรเพำะปลูกมำกที่สุด คือ ล้ำไย รองลงมำ คือ 
ข้ำวนำปี มะม่วง ตำมล้ำดับ ทำงด้ำนปศุสัตว์ รวมทั งสิ นจ้ำนวน 38,737 รำย โดยชนิด
สัตว์ที่เลี ยงมำกที่สุด คือ ไก่เนื อ รองลงมำ คือ ไก่พื นเมือง ตำมล้ำดับ กำรประมง รวมทั งสิ น 
จ้ำนวน 1,356 ไร่ 4,242. บ่อ ผลผลิตรวม 665,050 กิโลกรัม มูลค่ำผลผลิต 
41,058,510 บำท เกษตรกร จ้ำนวน 2,818 รำย พื นที่กำรเลี ยงสัตว์น ้ำ โดยชนิด
สัตว์น ้ำที่เลี ยงมำกที่สุด คือ ปลำนิล รองลงมำคือ ปลำดุก ปลำตะเพียน ตำมล้ำดับ  
สินค้ำเกษตรชนิดพืชที่ส้ำคัญของจังหวัดล้ำพูน ได้แก่ ล้ำไย และมะม่วง  (อ้ำงอิงจำก
แผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดล้ำพูน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจ้ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2565) 
 จังหวัดล้ำพูนเป็นแหล่งปลูกล้ำไยที่ส้ำคัญของประเทศ  และเกษตรกรปลูกได้
ทุกอ้ำเภอในจังหวัดล้ำพูน โดยมีพื นที่เพำะปลูกส้ำคัญ ใน 4 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอเมืองล้ำพูน 
อ้ำเภอป่ำซำง อ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ้ำเภอลี  ซึ่งเริ่มมีกำรเก็บเกี่ยวล้ำไยในฤดูกำลตั งแต่
เดือนกรกฎำคม  ถึงต้นเดือนกันยำยน ของทุกปี  ช่วงเวลำผลผลิตออกสู่ตลำดมำกจะอยู่
ในช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ในปี2565ผลผลิตล้ำไย จังหวัดล้ำพูน  
มีจ้ำนวน 261,371 ตัน เกษตรกรจ้ำหน่ำย ล้ำไย 2 ลักษณะคือ แบบคัดช่อ และรูดร่วง 
ส่งโรงงำนแปรรูปอบแห้ง มะม่วง เป็นผลไม้ ล้ำดับ 2 รองจำกล้ำไย ระหว่ำงเดือน
พฤษภำคม - กรกฎำคม จะมีผลไม้ออกสู่ตลำดเป็นจ้ำนวนมำก จังหวัดล้ำพูนเป็นจังหวัด
ที่มีกำรปลูกมะม่วงที่มีอัตลักษณ์เฉพำะถิ่น เป็นต้นก้ำเนิดมะม่วงพันธุ์มหำชนกและเป็น

แบบ จ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์แฟนซีหลำกหลำยสำยพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เขียวมรกต มหำชนก จินหวง  
โชคอนันต์ อำร์ทูอีทู น ้ำดอกไม้สีทอง งำช้ำงแดง แดงจักรพรรดิ มีจ้ำนวนผลผลิต 
ประมำณ 138,430 ตัน 
         ดังนั นเพ่ือรองรับกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกและรำคำผลผลิตตกต่้ำ โรงงำนแปรรูปหยุดรับซื อ และ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับเกษตรกรและกระจำยผลิผลิตทำงกำรเกษตรออกจำกแหล่งผลิต 
จะต้องอำศัยตลำดที่มีอยูภำยในประเทศระดับต่ำงๆ โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิต 
กำรตลำดผลไม้และสินค้ำเกษตรของสถำบันเกษตรกรจังหวัดล้ำพูนกับตลำดที่มีอยู
ภำยในประเทศระดับต่ำงๆผ่ำนเครือข่ำยสถำบันเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน/แปลงใหญ่)ของจังหวัดล้ำพูน กับ สถำบันเกษตรกรในจังหวัดต่ำงๆ  
    

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑)  ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรบริโภคล้ำไย มะม่วง ผลิตผลทำงกำรเกษตรและผลไม้อ่ืน
ของจังหวัดล้ำพูนทั งในฤดูและนอกฤดูให้กับผู้บริโภคในต่ำงจังหวัด 
2)  เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดล้ำไย มะม่วง ผลิตผลทำงกำรเกษตรและผลไม้อ่ืน 
ของจังหวัดล้ำพูนทั งในฤดูและนอกฤดู สถำบันเกษตรกรในจังหวัดล้ำพูน 
3)  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรผลิตและกำรตลำด ล้ำไย มะม่วง  
ผลิตผลทำงกำรเกษตรและผลไม้อ่ืนของจังหวัดล้ำพูนทั งในฤดูและนอกฤดู 
4)  บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเครือข่ำยสถำบันเกษตรกรจังหวัดล้ำพูน กับสถำบัน
เกษตรกรจังหวัดต่ำงๆ รวมทั ง ผู้ซื อ ผู้ประกอบกำรโรงงำนต่ำงๆทั งในและนอกพื นที่
จังหวัดล้ำพูน 
 

6.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. สร้ำงพันธมิตรเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรผลิตและกำรตลำด ล้ำไย มะม่วง ผลิตผล
ทำงกำรเกษตรและผลไม้อ่ืนของจังหวัดล้ำพูนทั งในฤดูและนอกฤดู  สหกรณ์/สถำบัน
เกษตรกรจังหวัดล้ำพูน กับ สถำบันเกษตรกรจังหวัดต่ำงๆ รวมทั ง ผู้ซื อ ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบกำรโรงงำนต่ำงๆทั งในและนอกพื นที่จังหวัดล้ำพูน อย่างน้อย 10 คู่          
2. มูลค่ำกำรจ้ำหน่ำยกำรตลำด ล้ำไย มะม่วง ผลิตผลทำงกำรเกษตรและผลไม้อ่ืน      
มีมูลค่ำรวมไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท/ปี 
3. อัตรำกำรขยำยตัวภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ น ร้อยละ 3 
 

7.  พื้นที่เป้าหมาย  1. ในพื นที่จังหวัดล้ำพูน 
2. กรุงเทพมหำนคร/จังหวัดในปริมณฑล / จังหวัดในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
 
 
 
 

8.  กิจกรรมหลัก  



หัวข้อ รายละเอียด 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมำณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดผลไม้และ
สินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน  จ านวน  2 ครั้ง/ปี 
 กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  240  คน (2 ครั ง ๆละ 120 คน)  ประกอบด้วย   
                  -คณะกรรมกำร  ฝ่ำยจัดกำร  สมำชิก สถำบันเกษตรกรที่  10 แห่ง   
                  -ประธำนแปลงใหญ่ล้ำไย  จ้ำนวน  10  แปลง   
                  -ผู้แทนผู้ประกอบกำรค้ำผลไม้   
                  -หอกำรค้ำจังหวัด  เกษตรจังหวัด  และเจ้ำหน้ำที่ส้ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดล้ำพูน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
391,000.00 บำท/ปี 
ส้ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล้ำพูน 
-  

8.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    งบประมำณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2  ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้และสินค้าเกษตรของ
สถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน  และเจรจา สร้างเครือข่าย บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตรกรจังหวัดล าพูน กับ สถาบันเกษตรกรจังหวัดต่างๆ 
รวมทั้งผู้ซื้อ ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดล าพูน 
                 ๑)  ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรบริโภคล้ำไย มะม่วง ผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่ส้ำคัญกับ สถำบันเกษตรกรจังหวัดต่ำงๆ รวมทั ง ผู้ซื อ ผู้ประกอบกำร
โรงงำนต่ำงๆทั งในและนอกพื นที่จังหวัดล้ำพูน      
        2) เจรจำ เชื่อมโยง บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
เกษตรกรในจังหวัดล้ำพูน กับ สถำบันเกษตรกรจังหวัดต่ำงๆ รวมทั ง  ผู้ซื อ 
ผู้ประกอบกำรโรงงำนต่ำงๆทั งในและนอกพื นที่จังหวัดล้ำพูน 
                กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 360 คน (3 ครั งๆ ละ 120 คน) 
                  - ตัวแทนสถำบันเกษตรกรในจังหวัดล้ำพูน (50 คน) 
                  - ข้ำรำชกำรส้ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล้ำพูน  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(10 คน) 
                  - ตัวแทนสถำบันเกษตรกรจังหวัดต่ำงๆ รวมทั ง  ผู้ซื อ ผู้ประกอบกำร
โรงงำนต่ำงๆทั งในและนอกพื นที่จังหวัดล้ำพูน  (60 คน) 
1,534,800.00บำท/ปี 
ส้ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล้ำพูน 

9.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกมลวรรณ  นุชัย  ต้ำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดล้ำพูน 
โทรศัพท์ 053093361 
 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมำณ 2567 - 2570 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
11.  งบประมาณ 7,703,200บำท (เจ็ดล้ำนเจ็ดแสนสำมพันสองร้อยบำทถ้วน) 

(ปีละ 1,925,800 บำท) 
๑2.  ผลผลิต (Output) ๑) กำรกระจำยผลผลิตล้ำไย มะม่วงและผลิตผลทำงกำรเกษตรอ่ืนออกสู่ตลำดหรือ

ผู้บริโภค มูลค่ำกำรจ้ำหน่ำยรวมเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่ำ 500,000.00บำท 
2) เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดผลไม้ของสถำบันเกษตรกรในจังหวัดต่ำงๆ 
ผ่ำนสถำบันเกษตรกร  ไม่น้อยกว่ำ  10 คู่         
3) เพิ่มช่องทำงตลำดใหม่รองรับผลผลิตล้ำไย มะม่วงและผลิตผลทำงกำรเกษตรอ่ืน 

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. สถำบันเกษตรกรสำมำรถกระจำยผลผลิตล้ำไยและผลไม้อ่ืนออกสู่ตลำดหรือผู้บริโภค
ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลำดในปริมำณมำกๆ 
 2. เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำของสถำบัน
เกษตรกรของจังหวัดล้ำพูนกับจังหวัดต่ำงๆ 
3 . บรรเทำมิให้เกษตรกรเกิดควำมเดือดร้อนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดในช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลำดในปริมำณมำกๆและมีรำคำตกต่้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

แปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกร

และภาคเกษตรทั้งระบบ 
4. หลักการและเหตุผล  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินใน
ลักษณะของการน าองค์ความรู้ ด้านพรรณพืชประจ าถิ่นที่มีความโดด
เด่นขยายผลไปสู่การสร้างการรับรู้ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ 
ให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
ดังนั้น จังหวัดล าพูนได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (อพ .สธ .) โ ดยมี ความประสงค์ เ ผยแพร่ 
การด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในลักษณะของการจัดงาน อพ.สธ. 
ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การจัดท า
สื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์การด าเนินโครงการ อพ.สธ. ให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะโรงเรียนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่ น  
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานฐานทรัพย์กรท้องถิ่น และการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพ้ืนถิ่นของจังหวัดล าพูน เพ่ือให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึง ศึกษา และรับรู้ถึงพืชหายากและ 
พืชส าคัญของจังหวัดล าพูน 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริตามโครงการ อพ.สธ. มาขยายผล ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในส่วนของ
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



หัวข้อ รายละเอียด 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. จังหวัดล าพูน ให้แก่
ประชาชนจังหวัดล าพูนและผู้เข้าร่วมการจัดงาน อพ.สธ. รับทราบ 
4. เพ่ือขยายผลสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พืชพ้ืนถิ่นของจังหวัดล าพูน โดยประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
สามารถเรียนรู้พืชพื้นถ่ินรวมถึงการด าเนินการของโครงการ อพ.สธ. 

6. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

1. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนทราบลักษณะและรูปแบบการด าเนิน
โครงการ อพ.สธ. 
2. โรงเรียนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนทราบ
หลักการและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ.  
ในลักษณะการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
3. จังหวัดล าพูนได้รับการส่งเสริมการรับรู้ในมิติประเพณี วัฒนธรรม  
และพรรณพืช ผ่านการจัดงานโครงการ อพ.สธ  
4. การขยายผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน จ านวน 5 แห่ง 
5. จ านวนเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 

7. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
700,000 บาท/ปี 
ส านักงานจังหวัดล าพูน 
ส านักงานจังหวัดล าพูน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
300,000 บาท/ปี 
ส านักงานจังหวัดล าพูน 
ส านักงานจังหวัดล าพูน 
 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การขยายผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พืช 
1,000,000 บาท/ปี 
ส านักงานจังหวัดล าพูน  
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานจังหวัดล าพูน ศูนย์ขยายพันธุ์ พืชที่  8 จั งหวัดล าพูน  
และ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ จ านวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
(ปีละ 2,000,000 บาท) 

12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนรับรู้และทราบการด าเนินงาน 
ของโครงการ อพ.สธ. 
2. โรงเรียนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ. ในลักษณะการบูรณาการและ
พัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกโครงการ อพ.สธ.  
3. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ อพ.สธ. ไม่น้อยกว่า 400 ราย/ปี 
4. การขยายผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน จ านวน 5 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนรับรู้และทราบการด าเนินงาน 
ของโครงการ อพ.สธ. จ านวนไม่น้อยกว่า  500 ราย/ปี รับทราบ
แนวทางการด าเนินโครงการ อพ.สธ. และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
อนุรักษ์พืชพ้ืนถิ่นในท้องที ่
2. โรงเรียนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ. ในลักษณะการบูรณาการและ
พัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกโครงการ อพ.สธ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20/ปี 
3. จังหวัดล าพูนได้รับการขยายผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนจังหวัดล าพูนเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พืช
ประจ าถิ่นของจังหวัดล าพูน 

 



 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที ่3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานและมูลค่าเพ่ิม 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่ งยืน  เชื่ อมโยง                  

สู่อุตสาหกรรมแปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

เกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ 
4. หลักการและเหตุผล          ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความสามารถในการแข่งขัน         

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการเกษตร  
ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิต ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง นโยบายของรัฐบาล ข้อ 3.3 
นโยบายปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ ข้อ 3.3.1.3 เช่น  
เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ
และการส่งออก เพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ป้องกัน วินิจฉัยและ
บ าบัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 
ชีวภัณฑ์สัตว์และการตรวจสอบคุณภาพ  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ และ ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน 
ประ เด็ นการ พัฒนาที่  3  เมื อ งแห่ ง เกษตรสุ ขภาพและ 
เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
        จังหวัดล าพูน ปี 2565 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 
3,318 ราย โคเนื้อ จ านวน 33,964 ตัว ซึ่งมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
จากปี 2564 จ านวน 7,394 ตัว หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.83 
เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 35,300 ราย ไก่พ้ืนเมือง จ านวน 
2,033,016 ตัว มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 จ านวน 
229,986 ตัว หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.76 เนื่องมีความนิยม
สายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองของจังหวัดล าพูน และตลาดนิยมบริโภคเนื้อ
ไก่ พ้ืน เมือง เพราะมี รสชาติดี  ทั้ ง โค เนื้ อและไก่ พ้ืน เมือ ง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
ร้อยละ 90 รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านกระบวนการ
ที่ มี ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น โ ร ค แ ล ะ ก า ร เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม  
(Good Farming Management : GFM) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จึงมีความเสี่ยงและสูญเสียจากปัญหาโรคระบาด เนื่องจากไม่มี
ระบบในการป้องกันโรคที่ดี และมีเกษตรกรอีกจ านวนมากที่ไม่
สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานได้ ถึงแม้จะมีผลผลิตที่ได้
คุณภาพ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์
ให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพแต่ยังขาดองค์ความรู้ในการป้องกันโรค 
อีกทั้งนโยบาย Sandbox ปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่
ควบคุมพิเศษเพ่ือน าร่องส่งเสริมการผลิตส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ให้แก่ประเทศคู่ค้า(สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 ส่วน คือ พ้ืนที่ป้องกัน พ้ืนที่คุมเข้ม และเขตปลอดโรค 
ส าหรับพ้ืนที่น าร่อง Sandbox ปศุสัตว์ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร จังหวัดล าพูนเป็นจังในพ้ืนที่
ใกล้กับจังหวัดเชียงท าให้เกษตรกรและกลุ่มกลุ่มเกษตรกรที่
สามารถเข้ าร่ วมเป็น เครือข่ าย Sandbox ปศุสั ตว์  ได้นั้ น  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูนเข้าสู่ระบบฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยง
สั ต ว์ ที่ เ ห ม า ะสม  ( Good Farming Management : GFM)   
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้น 3 องค์ประกอบใหญ่ ได้แก่ มีผลผลิตที่ดี 
มีการป้องกันโรคที่ดี  และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้   
เพ่ือความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในผลผลิตจากสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์มของเกษตรกร 
         การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้ านปศุสัตว์  ( Good 
Agricultural Practices for Livestock; GAP for Livestock) 
ของกรมปศุสัตว์ เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับสัตว์ (GAP ส าหรับสัตว์) มาใช้ เพ่ือยกระดับการเลี้ยงสัตว์
ในประเทศไทย และเพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้บริโภคอาหาร
ที่ได้จากสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย  โดยวิธีปฏิบัติว่า
ด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการอาหารสัตว์     
การจัดการทรัพยากรน้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
การจัดการสุขภาพสัตว์การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามประเภท
สัตว์ชนิดต่างๆ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
และความส าคัญ ที่เกษตรกรจะได้รับ จึงส่งเสริม ยกระดับมาตร
ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยู่ในพ้ืนที่ ให้ได้รับมาตรฐานด้าน
ฟาร์มปศุสัตว์ เพ่ือรองรับการขยายตัวการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการ
บริโภคในพื้นที่และส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป 
          มีความจ าเป็นเร่งด่วนเนื่องจาก การด าเนินโครงการฯ
ดังกล่าวจะท าให้มีฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นและ         
มีมาตรฐานรับรอง เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ถ้าหากไม่ด าเนินโครงการฯอาจจะท าให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์สูญเสียโอกาสในการตลาดที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นและ
การต่อยอดของธุรกิจฟาร์มในอนาคต 
        ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์
สามารถแก้ไขได้โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ให้เป็นเกษตรกรรมที่ฉลาด และเป็น
เกษตรกรรมสีเขียว เป็นการจัดการของเสียที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือมีค่าเป็นศูนย์ (Zero waste) และ
ปัญหาราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น แก้ไขด้วยการให้ความรู้แก่
เกษตรกร เพ่ือที่เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้เองโดยใช้
วัตถุดิบจากพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือสอดรับกับนโยบาย BCG 
Model ได้แก่ B : Bio Economy การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
C : Circular Economy การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และ  
G : Green Economy การพัฒนาเศรษฐกิจ สีเขียว 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1 .  เ พ่ื อ เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พกา ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ พ้ื น เ มื อ ง  แล ะ                   
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับรูปแบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของ
เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันโรคได้ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ และ        
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันโรคได้ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจังหวัดล าพูน จ านวน 160 ราย           
มี อ ง ค์ ค ว ามรู้ ด้ า นกา ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ พ้ื น เ มื อ ง  ร้ อยละ  100  
และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันโรคได้ 
2. เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดล าพูน จ านวน 80 ราย              
มีองค์ความรู้ด้ านการเลี้ ยงโคเนื้อคุณภาพ ร้อยละ 100  
และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันโรคได้ 
3. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร ร้อยละ 3 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ื น ที่  8  อ า เ ภ อ  ไ ด้ แ ก่  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  อ า เ ภ อ ป่ า ซ า ง  

อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านธิ อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง อ าเภอลี้ และอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัดล าพูน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ชี้แจงท าความเข้าใจโครงการและคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยง     
ไก่พ้ืนเมืองที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 8 อ าเภอ เกษตรกร 
จ านวน 160 ราย 
2.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตร       
“การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์               
ที่เหมาะสม(GFM)” 
3. ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยปศุสัตว์
อ าเภอ/เจ้าหน้าที่   
4. ตรวจประเมินฟาร์มที่ยื่นขอรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค
โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
197,600 บาท/ป ี
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพจังหวัดล าพูน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ชี้แจงท าความเข้าใจโครงการและคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยง      
โคเนื้อที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 8 อ าเภอ เกษตรกร 
จ านวน 80 ราย 
2.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตร       
“การผลิตโคเนื้อคุณภาพและการส่งเสริมให้พัฒนาฟาร์มเข้าสู่
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ(GAP)” 
3. ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยปศุสัตว์
อ าเภอ/เจ้าหน้าที่   
4. ตรวจประเมินฟาร์มที่ยื่นขอรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค
โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
 238,400 บาท /ปี 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
 



5 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 436,000 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 436,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ านวน 436,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จ านวน 436,000 บาท 
รวม 1,744,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (Output) เกษตรกรผู้ เลี้ ยงไก่ พ้ืน เมืองและเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคเนื้ อ                
ได้องค์ความรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของไก่พ้ืนเมือง การพัฒนา      
โคเนื้อได้คุณภาพ และการสร้างระบบเข้าสู่มาตรฐานการป้องกันโรค 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดล าพูน  
มีผลผลิตและมีรายได้เพ่ิมขึ้น เกษตรกรปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันโรค 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการปลูกไมผ้ล ไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

แปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น /เกษตรมูลค่าสูง /Lamphun Food 

Valley 
4. หลักการและเหตุผล  จังหวัดล าพูนมีประชากร 402,411 คน 179,812 ครัวเรือน 

พ้ืนที่ทั้งหมด 2,816,178 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 730,176 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกล าไย 346,943 ไร่ เกษตรกร 54,535 ราย 
และปลูกมะม่วง 46,529 ไร่ เกษตรกร 10,454 ราย  ในช่วง  
1-2 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาด้านการเกษตรหลายด้าน  
ได้แก่ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร สินค้าล าไย มะม่วงราคาตกต่ า 
ต้นทุนการผลิตสูง ประสบปัญหาภาวะขาดทุน มีรายได้ ไม่คุ้มกับ
รายจ่าย เกษตรกรยังคงผูกพันกับพืชเดิม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ไม่ได้คุณภาพเกิดการระบาดของโรคและแมลงมากขึ้น  เกษตรกรหัน
มาใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนมากขึ้นเพ่ือให้ผลผลิตปราศจาก
การท าลายของโรคและแมลง ผลที่ตามมาคือเกษตรกรประสบ
ปัญหาภาวะขาดทุน มีรายได้ ไม่คุ้มกับรายจ่าย จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
แน ว คิ ด ด้ า น ก า รป ลู ก พื ช ใ ห้ ห ล าก ห ล า ย  แ ล ะมี คุ ณ ภ า พ  
เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อสถานการณ์    
โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของสินค้าเกษตรที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดล าพูน(เกษตรที่สูง) 
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจส าคัญในการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง ซึ่งได้น า
ความรู้และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวเขาและเกษตรกรทั่วไป 
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกพืชเป็นการปลูกแบบ
ผสมผสาน รวมถึงการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และมีความยั่งยืนทั้งในวิถีชีวิต
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาโวคาโด (Avocado) เป็นผลไม้
เศรษฐกิจที่ เจริญเติบโตได้ดี ในทุกสภาพพ้ืนที่  ให้ผลผลิตเร็ว  
ให้ผลผลิตดก มีความหลากหลายของพันธุ์ท าให้มีผลผลิตกระจาย
ครอบคลุมตลอดทั้งปีเป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 



หัวข้อ รายละเอียด 
ให้ค่าพลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ าตาลต่ า จึงเป็นที่นิยมมีปริมาณความ
ต้องการสูงทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบัน
ตลาดภายในประเทศมีความต้องการสูง โดยใน 2561 มีการน าเข้า
ถึง 762 ตัน มูลค่า154,399,344 บาท ขณะที่การส่งออกประเทศ
ไทยสามารถส่งออกเพียง 19 ตันในปี 2561 มูลค่า  763,607 บาท 
และจังหวัดล าพูนยังมีพ้ืนที่ปลูกน้อย ซึ่งสามารถพัฒนาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเป็นแหล่งปลูกอาโวคาโดได้ รวมทั้งเป็นพืชทางเลือกที่
สามารถจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปและพืชอีกชนิดคือไผ่ 
เป็นพืชที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมในด้านการช่วยปกป้องและ
ฟื ้นฟ ูสภาพด ิน  น้ า  และป ่า ไม ้ ช ่ว ยลดป ัญหา โลกร ้อน ได ้ 
เนื่องจากมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และคาย
ออกซิเจนสู่บรรยากาศได้ดี รวมถึงมีน้ าหนักชีวมวลต่อไร่สูงเมื่อ
เทียบกับพืชชนิดอื่น จึงเป็นทางเลือกในการผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนได้ในอนาคตและไผ่ซางหม่น มีลักษณะพิเศษที่ล ามีขนาด
ใหญ่ ล าตรง แข็งแรง เนื้อไม้หนา สวยงาม สามารถผลิตเป็นหน่อไม้
นอกฤดูได้ จึงเป็นไผ่ที่เหมาะกับการผลิตหน่อไม้ ส่งผลให้ไผ่ซางหม่น
เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถจะสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เ พ่ือส่ง เสริมให้ เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิต 
อาโวคาโดคุณภาพ  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการปลูกไผ่ซาง
หม่นคุณภาพ  
3. เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแปลงต้นแบบ 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1.จ านวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด การขยายพันธุ์ อาโวคาโด 
2.จ านวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตไผ่ซางหม่น 
3.มีแปลงเรียนรู้เรื่องอาโวคาโดในพื้นที่จ านวน 2 จุด 
4.มีแปลงเรียนรู้เรื่องไผ่ในพื้นที่จ านวน 2 จุด 
5. จ านวนเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6  
 

7. พื้นที่เป้าหมาย  เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล 
ไม้ยืนต้นเพ่ือความยั่งยืนทาง
อาชีพ 
งบประมาณ 192,160 บาท/ปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ศสพ.ล าพูน(เกษตรที่สูง) 

 แนวทางและวิธีการด าเนินงาน  การส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในระบบการผลิตอาโวคาโดและไผ่ ดังนี้ 
1.พัฒนาศักยภาพเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ปลูกอาโวคาโดแบบคุณภาพ  
2.พัฒนาศักยภาพเกษตรกร  จัดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ปลูกไผ่ซางหม่นแบบคุณภาพการขยายพันธุ์ไผ่   
3.ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม และประเมินผล  
 แนวทางและวิธีการด าเนินงาน การส่งเสริมแปลงต้นแบบ
การปลูกไผ่ ดังนี้ 
1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการจัดท าแปลง 
2. ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบอาโวกาโดจ านวน 2 จุด 
3. ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบไผ่ จ านวน 2 จุด 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม และประเมินผล 
9. หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดล าพูน(เกษตรที่สูง) 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570   

11. งบประมาณ งบประมาณ 768,640 บาท (ปีละ 192,160 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรมีองค์ความรู้การผลิตอาโวกาโดคุณภาพ 

2. ผลผลิตอาโวกาโดได้รับการพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
3.เกิดแปลงต้นแบบด้านอาโวกาโดและไผ่อย่างละ 2 จุด 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เชิงปริมาณ 
1. เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 120 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านองค์ความรู้ เรื่องการเทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์พืช  
และเทคโนโลยีการผลิตไผ่ซางหม่น  
2.ได้แปลงเรียนรู้การปลูกอาโวคาโดคุณภาพจ านวน 2 จุด 
3. ได้แปลงเรียนรู้การปลูกไผ่ จ านวน 2 จุด 
เชิงคุณภาพ 
1.เกษตรกรผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 60 น าความรู้ไปปฏิบัติ 
และเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน้้าทั้ง

ระบบเพ่ือเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

แปรรูปชั้นสูง 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตร

และภาคเกษตรทั้งระบบ 
4. หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาจังหวัดล้าพูน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้ก้าหนด

ประเด็นพัฒนาจังหวัด จ้านวน 4 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็น 
การพัฒนาที่  3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรม
สร้างสรรค์ มีแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือสนับสนุน
ให้ เกิดการพัฒนาเกษตรและภาคเกษตรทั้ งระบบนั้น ปัจจุบัน 
ภาคการเกษตรยังประสบปัญหาขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตร และ
ระบบส่งน้้ ายั งไม่มีประสิทธิภาพไม่ สามารถส่ งน้้ าให้ เพียงพอ 
ต่อความต้องการของเกษตรกร โครงการชลประทานล้าพูนจึงขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และเพ่ือให้ เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายอัตรา 
การขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนเพ่ือเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2. เพื่อจัดหาแหล่งน้้ารองรับน้้าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนส้ารองไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งถัดไป 
3. เพ่ือจัดหาน้้าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าและระบายน้้า  
5. เพ่ือปรับปรุงระบบส่งน้้าให้สามารถส่งน้้าได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือลดการสูญเสียน้้าเนื่องจากการรั่วซึม  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3  

7. พื้นที่เป้าหมาย  อ้าเภอแม่ทา อ้าเภอเมืองล้าพูน อ้าเภอป่าซาง อ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน 
8. กิจกรรมหลัก  

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบส่งน้้าฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ล้าไย  
ต้าบลทากาศ อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 12,000,000 บาท (ปี 67) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 



8.4 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบผันน้้าอ่างเก็บน้้าแม่เมย - อ่างเก็บน้้าห้วยหลวง  
(สถานีสูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ความยาว 2.069 กิโลเมตร 
ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท (ปี 67) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายทุ่งกลาง ความยาว 1.00 กิโลเมตร 
ต้าบลทาสบเส้า  อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ปี 67) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงอาคารควบคุมการระบายน้้าฝายทุ่งโปร่ง 
ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 23,000,000 บาท (ปี 68) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทรบ.ปากคลองพร้อมระบบระบายน้้า ปตร.กิ่วมื่น 
ต้าบลมะกอก อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท (ปี 68) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบควบคุมการบริหารจัดการน้้า ปตร.สบทา 
ต้าบลปากบ่อง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน  
งบประมาณ 20,000,000 บาท (ปี 68) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝายเด่นเหม้าพร้อมระบบส่งน้้าและอาคารประกอบ   
ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 32,000,000 บาท (ปี 68) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาคารบังคับน้้าพร้อมระบบผันน้้า เพ่ิมปริมาณน้้าอ่างเก็บน้้าแม่เมย 
ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 15,000,000 บาท (ปี 68) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบผันน้้าอ่างเก็บน้้าแม่เมย - สระเก็บน้้า บ้านห้วยเดื่อ 
บ้านสวนหลวง (สถานีสูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ความยาว 
1.00 กิโลเมตร 
ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 7,500,000 บาท (ปี 68) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 



8.11 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบส่งน้้า ปตร.กิ่วมื่น พร้อมอาคารประกอบ   
ต้าบลมะกอก อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 30,000,000 บาท (ปี 68 - 70) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าแม่อาวใหญ่ - บ้านห้วยไฟ บ้านปาง
กอตัน ความยา 2.00 กิโลเมตร 
ต้าบลทานครเจดีย์ อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน 
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ปี 69) 
โครงการชลประทานล้าพูน ส้านกังานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 

9. หน่วยงานด าเนินการ โครงการชลประทานล้าพูน ส้านักงานชลประทานที่ 1  
กรมชลประทาน 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ตุลาคม พ.ศ. 2567 – กันยายน พ.ศ. 2570 
 

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ    32,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ  122,500,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณ    15,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งบประมาณ    10,000,000 บาท 
รวมงบประมาณ 179,500,000 บาท แหล่งงบประมาณของจังหวัด 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
2. ทรบ.ปากคลอง จ้านวน 1 แห่ง 
3. อาคารควบคุมการระบายน้้า จ้านวน 1 แห่ง 
4. ระบบควบคุมการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 1 แห่ง 
5. ฝายทดน้้าพร้อมระบบส่งน้้าและอาคารประกอบ  จ้านวน 1 แห่ง 
7. อาคารบังคับน้้าพร้อมระบบผันน้้า จ้านวน 1 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนเพ่ือเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2. มีแหล่งน้้ารองรับน้้าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนส้ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถัดไป 
3. สามารถจัดหาน้้าสนับสนุนการเกษตร อุปโภค-บริโภคของราษฎร 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งน้้าให้กับพ้ืนที่กาเกษตร 
5. การกักเก็บน้้าและระบายน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสู่ความยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาผูสู้งอายุ และพฒันาทักษะฝีมือแรงงาน 
3. แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. เสริมสร้างสังคมคุณภาพผูสู้งอายุเชิงรุก 
3. เสริมสร้างเมืองแหง่การศึกษาและเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย 
4. การเสรมิพลังทางสังคมเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 

4. หลักการและเหตุผล ที่มา      
1. นโยบายรัฐบาล การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
โดยสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยให้แรงงานทั งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศ และปัญหาคนขอทาน รวมถึงพัฒนาระบบการ
คุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ น การดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนา
ศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ สตรี และเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน
และกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการ
ดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น แลโรงพยาบาลท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ี
มีความหลากหลาย  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
และติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ นใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และการปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เปน็การลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ            
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ แนวทางการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active 
Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดังนี  1) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการด่ารงชีวิต โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจนท่ีมีอยู่ และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข  2) 
พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท่าตามศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ3) พัฒนาทักษะ
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ฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื นที่ โดยการยกระดับทักษะเดิมให้
สูงขึ น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill)  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับสู่ความมั่งคั่ง เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ  
 1. สถานการณ์ด้านสังคม 
 ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยม โลกของเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพสังคมและวิถีชีวิต
ประชาชนเปลี่ยนแปลง สัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ นไป เพิ่มสูงขึ น
เรื่อยๆ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาด้านสังคม/เศรษฐกิจ อาทิ ปัญหา
ความยากจน การว่างงาน รายได้ไม่เพียงกับค่าใช้จ่าย ภาระหนี สิน ปัญหาอาชญากรรม 
(ลัก/ขโมย) ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
การขาดโอกาสทางการศึกษา ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
รวมถึงผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภัย และการแพร่ระบาดของโรค ต่าง ๆ ซึ่งทุก
ปัญหาล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสรุปสถานการณ์ที่ส าคัญ
ในภาพรวมของจังหวัดล าพูน ดังนี  
 สถานการณ์ด้านเด็ก ประชากรเด็กที่อยูใ่นพื นที่จังหวัดล าพูน มีจ านวนทั งหมด 63,639 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.86 ของประชากรทั งจังหวัด โดยมีเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรก
เกิดจ านวน 11,636 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 ของประชากรเด็กที่อยู่ในพื นที่ทั งหมด โดย
เป็นการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ฅ. 2564 มีผู้
ลงทะเบียนทั งหมด จ านวน 2,373 ราย ได้รับสิทธิ จ านวน 2,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 
97.77 มีผู้ที่ตกหล่นท่ีไม่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับเงินอุดหนุน จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
2.23 สาเหตุของการตกหล่น เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก าหนด  
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของเด็ก พบว่า มีจ านวนเด็กที่อาจเกิดปัญหาทางสังคมทั งหมด 
2,270 คน เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี ยงเดี่ยว จ านวน 1,694 คน รองลงมา คือเด็กที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 178 คน เด็กไร้สัญชาติ จ านวน 149 คน เด็กนอกระบบ 
จ านวน 59 คน เด็กท้องก่อนวัยอันควร จ านวน 176 คน และเด็กที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว 11 คน และถูกทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ ที่มีการด าเนินคดี 
จ านวน 3 คน 
 สถานการณ์เยาวชน ประชากรเยาวชนที่อยู่ในพื นที่จังหวัดล าพูน มีจ านวนทั งหมด 
33,812 คน คิดเป็นร้อยละ 8.43 ของประชากรทั งจังหวัด  
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของเยาวชน พบว่า มีจ านวนเยาวชนที่อาจเกิดปัญหาทาง
สังคมทั งหมด 304 คน เป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งมีตั งแต่พฤติกรรมชอบใช้
ความรุนแรง ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มั่วสุม เสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม เป็นต้น 
 สถานการณ์สตรี ประชากรสตรีที่อยู่ในพื นที่มีจ านวนทั งหมด 104,881 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.15 ของประชากรทั งหมด 
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของสตรี พบว่า มีจ านวนสตรีที่อาจเกิดปัญหาทางสังคม
ทั งหมด 1,613 คน เป็นสตรีที่เป็นแม่เลี ยงเดี่ยวฐานะยากจน จ านวน 1,087 คน สตรีที่ถูก
เลิกจ้าง/ตกงาน จ านวน 511 คน สตรีที่ถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ จ านวน 42 คน และ
สตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ จ านวน 1 คน  
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 ด้านความรุนแรงต่อสตรี ในปี 2564 ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดล าพูน ได้รับแจ้งเหตุสตรีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
จ านวน 42 ราย เป็นความรุนแรงที่เป็นความสัมพันธ์ของสามี – ภรรยามากที่สุด ถึง 22 ราย 
เป็นบุตร - มารดา จ านวน 13 ราย และบุคคลอื่นในครอบครัว จ านวน 7 ราย ซึ่งแนวโน้มการ
กระท าความรุนแรงต่อสตรี มีแนวโน้มเพิ่มมาก ในทุก ๆ ป ีอย่างต่อเนื่อง 
    สถานการณ์ครอบครัว ครอบครัวที่อยู่ในพื นที่มีจ านวนทั งหมด 130,999 ครอบครัว 
เป็นครอบครัวที่จดทะเบียนสมรส ในปี 2564 จ านวน 1,897 ครอบครัว  
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของครอบครัว พบว่า มีจ านวนครอบครัวที่อาจเกิดปัญหาทางสังคม
ทั งหมด 10,655 ครอบครัว เป็นครอบครัวยากจน จ านวน 5,976 ครอบครัว ครอบครัวหย่าร้าง 
จ านวน 4,185 ครอบครัว ครอบครัวแหว่งกลาง จ านวน 450 ครอบครัว และครอบครัวที่
มีคนในครอบครัวกระท าความรุนแรงต่อกัน จ านวน 44 ครอบครัว ตามล าดับ  
 สถานการณ์คนพิการ ประชากรคนพิการ (มีบัตรประจ าตัวคนพิการ) ที่อยู่ในพื นที่มี
จ านวนทั งหมด 22,424 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของประชากรทั งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 
11,147 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71 เป็นเพศหญิง จ านวน 11,277 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.29 เป็นคนพิการที่ได้รับเบี ยความพิการ จ านวน 22,424 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และเป็นคนพิการที่ได้รับเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,888 คน คิดเป็นร้อยละ 66.39  
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของคนพิการ พบว่า มีจ านวนคนพิการที่อาจประสบปัญหา
ทางสังคมทั งหมด 125 คน เป็นคนพิการที่พิการรุนแรง ติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
จ านวน 105 คน และคนพิการที่อยู่คนเดียวตามล าพัง ไม่มีผู้ดูแลจ านวน 20 คน 
    สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาส จ าแนกได้ ดังนี  1) คนยากจน 2) คนเร่ร่อน/ไร้ที่อยูอ่าศัย 3) บุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 4) ผู้พ้นโทษ และ 5) ผู้ติดเชื อ HIV พบว่า ประชากรผู้ด้อยโอกาส
ที่รวบรวมทั ง 5 หัวข้อมีจ านวนรวม   8,620 คน ได้แก่ คนยากจน จ านวน 7,054 คน คนเร่ร่อน/ไร้ที่
อยู่อาศัย จ านวน 49 คน บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จ านวน 110 คน  ผู้พ้นโทษ จ านวน 
67 คน และผู้ติดเชื อ HIV จ านวน 1,340 คน  
 สถานการณ์ผู้สูงอายุ ประชากรสูงอายุที่อยู่ในพื นที่มีจ านวนทั งหมด จ านวน 100,808 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.13 ของจ านวนประชากรทั งหมด ซึ่งถือว่าจังหวัดล าพูนเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์แล้ว เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี ยยังชีพ จ านวน 96,455 คน คิดเป็นร้อยละ 95.68 ของ
ผู้สูงอายุทั งหมด ในจ านวนนี มีผู้สูงอายุที่บริจาคเบี ยยังชีพ จ านวน 1 คน เป็นผู้สูงอายุที่ยัง
ไม่ได้รับเบี ยยังชีพ จ านวน 4,353 คน จ าแนกตาม ADL เป็นผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 519 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 ติดบ้าน จ านวน 1,977 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 และติดสังคม 
จ านวน 98,312 คน คิดเป็นร้อยละ 97.52  
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุที่อาจประสบปัญหาทางสังคม
ทั งหมด 1,676 คน เป็นผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จ านวน 642 คน ผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ผู้ป่วยเรื อรังติดเตียง จ านวน 519 คน ผู้สูงอายุที่รับภาระดูแลบุคคล
ในครอบครัว เช่น คนพิการ ผู้ป่วยเรื อรังและบุตรหลาน จ านวน 509 คน และผู้สูงอายุที่ถูก
กระท าความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ จ านวน 6 คน ตามล าดับ  
  สถานการณ์กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดล าพูนมีครัวเรือนเปราะบางที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา จ านวน 33,000 ครัวเรือน มีคนเปราะบางจ านวน 82,417 คน 
ต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้หลุดพ้นจากความเปราะบาง 
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปจ านวนครัวเรือนเปราะบาง 
33,000 ครัวเรือน เมื่อได้ตรวจสอบและคัดกรองทุกพื นที่แล้ว คงเหลือเป็นครัวเรือน
เปราะบางจริง อยู่ท่ี 10,663 ครัวเรือน และได้ด าเนินการจัดเก็บสมุดพกครอบครัว จ านวน 
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431 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของ 33,000 ครัวเรือน และคิดเป็นร้อยละ 4.04 
ของครัวเรือนที่คัดกรองแล้ว จ านวน 10,663 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ได้ให้การช่วยเหลือในเบื องต้นเป็นเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว จ านวน 288 ครัวเรือน (ณ ปีงบประมาณ 2564) คิดเป็นร้อยละ 
0.87 ของครัวเรือนตั งต้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของครัวเรือนที่คัดกรองแล้ว และคิดเป็น
ร้อยละ 66.82 ของครัวเรือนท่ีจัดเก็บสมุดพกครอบครัวแล้ว 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : จังหวัดล าพูนพบว่าปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ของประชาขนที่เปราะบาง ซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ท่ีอยู่อาศัยทรุดโทรมเป็น
ปัญหาส าคัญของจังหวัดล าพูน จากข้อมูลในแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดล าพูน 
ประจ าปี 2565 โดยคณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
จังหวัดล าพูน พบว่าจังหวัดล าพูน มีครัวเรือนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย 
จ านวน 1,967 ครัวเรือน ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดล าพูนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดล าพูน ได้บูรณาการการช่วยเหลอืครัวเรือนเปราะบางด้านท่ีอยู่อาศัย ไปจ านวน 511 
หลัง แต่ก็ยังคงค้างครัวเรือนเปราะบางท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลืออยู่อีกจ านวนมาก ดังข้อมูล
ผลการด าเนินงานด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดล าพูน ปี 2560 – 2565 ต่อไปนี  
 - ปีงบประมาณ 2560  ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 310 ครัวเรือน 
 - ปีงบประมาณ 2561  ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 391 ครัวเรือน 
 - ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 383 ครัวเรือน 
 - ปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 353 ครัวเรือน 
 - ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 184 ครัวเรือน 
 - ปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 511 ครัวเรือน 
      ถึงแม้ล าพูนจะมีแหล่งงบประมาณ ที่พร้อมจะสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
ที่อยู่อาศัย จากหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน ในแต่ละปีสามารถสนับสนุนงบประมาณได้ ประมาณ  
ปีละ 300 - 500 หลัง แต่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เนื่องจากขาดแคลนช่างในการออกแบบ เขียนแบบแปลน และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบ
ค าขอรับการช่วยเหลือของประชาชน          ได้ทันเวลาของปีงบประมาณ เนื่องจากกองช่าง
ของ อปท. ส่วนใหญ่จะมีงานตามภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในงานของ อปท. จ านวนมาก จึง
ควรให้การสนับสนุน/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับช่างชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้คนล าพูน ซึ่ง
จะส่งผลให้ครัวเรือนเปราะบางมีที่อยู่อาศัยและได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ที่ดีเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2570 
 2. สถานการณ์แรงงานของจังหวัดล าพูน  
 ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
สู่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการค้าและบริการ มีการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
เป็นตัวเร่งที่ท าให้เกิดการพลิกผัน (Disruption) มีอาชีพอิสระใหม่ๆเกิดขึ น บางอาชีพหายไป 
การเกิดขึ นของกิจการที่ไม่มีหน้าร้านและสามารถซื อขายสร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์ การ
เกิดขึ นดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ส่งผลทั งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคแรงงานอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั น การพัฒนาศักยภาพของคนโดยการสนับสนุนให้มีทักษะความคุ้นเคยกับการใช้
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เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์  ให้มากขึ น ท าให้ได้รับโอกาสและช่องทางการประกอบอาชีพใน 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ยังมีความส าคัญต่อการเข้าถึงสิทธิบริการขั นพื นฐานของภาครัฐ รวมทั ง
การรับมือข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด และการรู้เท่าทันสื่ออีกด้วย     
 ประชากรวัยแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2565  จังหวัดล าพูน มีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน
หรือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ นไป จ านวน 329,418 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 226,939 คน 
ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 224,558 คน และผู้ว่างงาน 2,381 คน และเป็นผู้อยู่นอกก าลัง
แรงงาน 102,479 คน ผู้มีงานท าในจังหวัดล าพูน  จ านวน 224,558 คน (ร้อยละ 98.95) 
ผู้มีงานท าในภาคเกษตร จ านวน 82 ,965 คน (ร้อยละ 36.95) ส่วนผู้ท างานนอกภาค
เกษตร จ านวน 141,593 คน ร้อยละ 63.05 โดยกลุ่มนอกภาคเกษตรจะท างานในสาขาการ
ผลิตมากที่สุด จ านวน 54,555 คน (ร้อยละ 38.53) รองลงมา คือ การขายส่ง ขายปลีก 
ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จ านวน 34,545 คน (ร้อยละ 24.40) และผู้มีงานท า 
ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 51.18  (540 อัตรา) 
 แรงงานนอกระบบ ปี 2564 มีแรงงานนอกระบบจ านวน 159,318 คน (ร้อยละ 63.57) 
ของประชากรที่มีงานท า โดยส่วนใหญ่จะท างานในภาคเกษตร จ านวน  99,860 คน (ร้อยละ 62.68) 
นอกภาคเกษตร จ านวน 59,458 คน (ร้อยละ 37.32) หากจ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ นไป มีจ านวน 41,623 คน (ร้อยละ 26.13) ส่วนด้านการศึกษา พบว่า
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา คือ มีจ านวน  43,406 คน 
(ร้อยละ 27.24) และแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ มีอาชีพด้านการเกษตรและประมง จ านวน 
84,934 คน (ร้อยละ 53.31)  
 สถานประกอบการจังหวัดล าพูน มีจ านวน 2,700 แห่ง ลูกจ้าง 82,138 คน แยกเป็น
นิคมอุตสาหกรรม 67 แห่ง ลูกจ้าง 33,856 คน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 23 แห่ง 
ลูกจ้าง 14 ,370 คน อื่น ๆ 2,610 แห่ง ลูกจ้าง 33,912 คน  ภาวะการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทุกพื นที่
ของแต่ละอ าเภอ แต่ส่วนใหญ่จะตั งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองล าพูนมากที่สุด รองลงมา คือ 
อ าเภอป่าซาง และอ าเภอแม่ทา โดยทั ง      3 อ าเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบ
ในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านคมนาคมขนส่ง   ที่เอื ออ านวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
วัตถุดิบทางด้านการเกษตร อาชีพที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน คือ การประกอบการเกษตร        
มีการท านาข้าวและท าสวนล าไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด นอกจากนี ยังมีอาชีพ
รับจ้างและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าพูน ปี 2563 (GPP : Gross Provincial Product)   
มีมูลค่า 82,588 ล้านบาท โครงสร้างการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าพูน สาขาอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิต (ร้อยละ 48.91GPP) เกษตรกรรมฯ (ร้อยละ 16.53 GPP) 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 
(ร้อยละ 12.95 GPP) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (ร้อยละ 3.66 GPP) และ
การศึกษา (ร้อยละ 3.05 GPP)  
 ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูนปี 
2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ภายใต้ปัจจัยสนับสนุน ทั งด้านการผลิตและด้านการใช้
จ่ายเป็นส าคัญ โดยมีปัจจัยบวกที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ        
การฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวท่ีกลับมาขยายตัวได้อีกครั งการ
ระงับการส่งออกสินค้าในหลายประเทศและอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัว จากภาคการท่องเที่ยวและการ
ส่งออก ส าหรับการจ้างงาน ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 (ช่วงคาดการณ์ 0.8 – 1.2) 
หรือเพิ่มขึ นประมาณ 2,731 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร



หัวข้อ รายละเอียด 
นา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดล าพูน เริ่มคลี่คลาย ไปในทางที่ดี การฟื้นตัวของการใช้จ่าย
ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั งภาคเศรษฐกิจและการ
จ้างงานในจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะธุรกิจการด้านการโรงแรม ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ตลอดจน
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ น ประกอบกับมี
สัญญาณที่ดีจากการขยายการลงทุนของทุนญี่ปุ่น ผลกระทบจากสถานการณ์ (Covid-19) ท าให้
แรงงานไทยต้องปรับตัวพร้อมฝ่าวิกฤตด้วย “การพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน” ถือว่ามีความ
จ าเป็นส าหรับคนท างานทุกต าแหน่ง เพราะเทคโนโลยีสามารถท างานซับซ้อนมากขึ นและมี
แนวโน้มจะสูงขึ นเรื่อยๆ ทักษะฝีมือแรงงานระดับเดิมจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป การก้าวไปสู่
การมีทักษะระดับสูงนั นแม้ว่าจะยาก แต่เป็นทางเลือกที่ดีต่อชีวิตของแรงงาน ที่จะท าให้
แรงงานมีรายได้ที่สูงขึ นและยกระดับคุณภาพชีวิตในที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 ว่าด้วย เรื่องการส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการ
ท างานที่คุณค่าส าหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic 
growth, full and productive employment and decent work for all)   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน เครือข่ายด้านสังคมตระหนักรู้และค านึงถึงประโยชน์สุข
ของส่วนรวมและสังคม และมีจิตสาธารณะ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทักษะการด ารงชีวิตแก่คนทุกช่วงวัยให้สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ 4 
2. ร้อยละของครัวเรือนเปราะบางด้านท่ีอยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 10 
3. รายไดเ้ฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปีเพิ่มขึ น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื นที่จังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กิจกรรมย่อยท่ี 1 
งบประมาณ : 1,052,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดล าพูน 

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเชิงสร้างสรรค์  
 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 
งบประมาณ : 285,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานrพัฒนาฝมีือ
แรงงานล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดล าพูน 

ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพกลุม่แรงงานนอกระบบให้มรีายได้ที่มัน่คงในยุคติจิทัล 
 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 
งบประมาณ : 435,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดล าพูน 

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนในยุคดิจิทัล 
 
 
 
 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 
งบประมาณ 140,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาฝีมอื
แรงงานล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดล าพูน 

การยกระดับฝีมือผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในกลุ่มสถานการประกอบการ SME 

กิจกรรมย่อยที่ 1.4  
งบประมาณ : 192,400.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดล าพูน 

การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเสริมช่างชุมชนเพ่ือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้คนล าพูน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  
งบประมาณ : 344,100 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน        
หน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 

การสร้างเสรมิช่างชุมชนเพ่ือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้คนล าพูน 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 
งบประมาณ : 127,800.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบ การประมาณราคา การปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับช่างชุมชน 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 
งบประมาณ : 216,300.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน 

อบรมให้ความรูเ้รือ่งการจดัเก็บข้อมลูและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 
 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานแรงงงานจังหวัดล าพูน , ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดล าพูน , 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานล าพนู , ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าพูน , ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน  

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2570 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบประมาณ 1,396,500 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  งบประมาณ 1,396,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  งบประมาณ 1,396,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  งบประมาณ 1,396,500 บาท 



หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนท่ัวไป แรงงานอกระบบ จ านวน 160 คน 

2. ส่งเสริมและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมให้เหมาะสมตามความต้องการ             
จ านวน 16 ชุมชน 
3. พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ SME จ านวน 90 คน 
4. ผู้สูงอายุในจังหวัดล าพูนสามารถเตรียมความพร้อมสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่างมีคุณภาพ  
จ านวน 160 คน 
5. ผู้ที่ใกล้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
เป็นผู้สูงอายคุุณภาพ 
6. ช่างชุมชนผ่านการอบรม มีความรู้ในการออกแบบและทักษะการประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมสร้างบ้านตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 135 คน 
7. ประชาชนท่ีเข้าอบรมมีความรูค้วามเข้าใจในการเก็บข้อมูล และกฎหมายเกี่ยวกับการถือ
ครองและใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไม่น้อยกว่า 270 คน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชนจังหวัดล าพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2. ประชาชนและคนในชุมชนมีจิตส านึกในการช่วยเหลือคนในชุมชนร่วมกัน และอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข 
3. ประชาชนจังหวัดล าพูนมีทักษะในการด ารงชีวิตในด้านการเพิ่มอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
4. พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษาฝีมือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
5. มีช่างชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการ
ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศยัให้กับคนพิการ ผูสู้งอายุ และครวัเรือนยากไร ้
6. เกิดกลไกการบูรณาการงานระหว่างช่างชุมชนและช่างของ อปท. เพื่อช่วยเหลือครัวเรือน
เปราะบางด้านที่อยู่อาศัย 
7. คนพิการ ผูสู้งอายุและผูย้ากไร ้ในครัวเรือนเปราะบางด้านท่ีอยู่อาศัยไดร้ับการช่วยเหลือ 
เข้าถึงบริการของภาครัฐ มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ น  
8. มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยทั ง 8 อ าเภอ 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองแห่งความม่ันคง ม่ันคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพเยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น 
(Work Experience) 

2. ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
3. แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย 
3. เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย 
4. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 

4. หลักการและเหตุผล การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน  
ให้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การประกอบอาชีพ 
รายได้ ประสิทธิภาพของการท างาน และการพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด ดังน้ัน หากจะมุ่งหวังให้การ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ราบรื่นก็ดีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกระจายโอกาส  
ทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนอย่างท่ัวถึง อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจน ยังเป็นอุปสรรคท่ีท า
ให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหน่ึงขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ 
พิจารณาถึงปัญหา ความจ าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน การส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัดท่ีจะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป  
ในอนาคต การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็ก  และเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน จึงจัดท า
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพเยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น 
(Work Experience) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนา
อาชีพ ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการสนองนโยบายขอรัฐบาล 
ในการสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 
และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
นโยบายรัฐบาล รัฐบาลมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชน 
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมท้ังในด้าน
หลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพท่ีจะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ร่วมสร้าง 
“การเติบโตเชิงคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปล่ียนแปลงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาท่ียังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย 
มีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว 
นอกจากน้ี ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทน าในการ
ขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน อันจะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนและเป็นประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และ 
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับ
การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร 
ท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ  
มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มี คุณลักษณะทักษะและสมรรถ นะ 
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม  
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความ  
เหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
(ร่าง) แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุ ท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) 
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ได้แก่ (1) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(2) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) (3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ี โดยการยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น (Upskill) และ 
การพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี
ของคนทุกช่วงวัย เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย  
การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
 1. สถานการณ์ด้านสังคม 
 ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยม โลกของเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพสังคมและวิถีชีวิต
ประชาชนเปลี่ยนแปลง สัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาด้านสังคม/เศรษฐกิจ อาทิ ปัญหาความยากจน 
การว่างงาน รายได้ไม่เพียงกับค่าใช้จ่าย ภาระหน้ีสิน ปัญหาอาชญากรรม (ลัก/ขโมย) ก่อให้เกิด
ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสทางการศึกษา 
ความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติภัย และการแพร่ระบาดของโรค ต่าง ๆ ซ่ึงทุกปัญหาล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยสรุปสถานการณ์ท่ีส าคัญในภาพรวมของจังหวัดล าพูน ดังน้ี 
 สถานการณ์ด้านเด็ก ประชากรเด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน มีจ านวนท้ังหมด 63,639 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.86 ของประชากรท้ังจังหวัด โดยมีเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจ านวน 
11,636 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 ของประชากรเด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีท้ังหมด โดยเป็นการลงทะเบียน 
รับเงินอุดหนุนฯ ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 มีผู้ลงทะเบียนท้ังหมด จ านวน 2,373 
ราย ได้รับสิทธิ จ านวน 2,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.77 มีผู้ท่ีตกหล่นท่ีไม่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับ
เงินอุดหนุน จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.23 สาเหตุของการตกหล่น เน่ืองจากคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก าหนด  
 ด้านสถานการณ์ทางสังคมของเด็ก พบว่า มีจ านวนเด็กท่ีอาจเกิดปัญหาทางสังคมท้ังหมด  
2,270 คน เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 1,694 คน รองลงมา คือเด็กท่ีมีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม จ านวน 178 คน เด็กไร้สัญชาติ จ านวน 149 คน เด็กนอกระบบ จ านวน 59 คน  
เด็กท้องก่อนวัยอันควร จ านวน 176 คน และเด็กท่ีถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 11 คน และ
ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ ท่ีมีการด าเนินคดี จ านวน 3 คน 
 



 สถานการณ์เยาวชน ประชากรเยาวชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน มีจ านวนท้ังหมด 33,812 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.43 ของประชากรท้ังจังหวัด  

ด้านสถานการณ์ทางสังคมของเยาวชน พบว่า มีจ านวนเยาวชนท่ีอาจเกิดปัญหาทางสังคม
ท้ังหมด 304 คน เป็นเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซ่ึงมีตั้งแต่พฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง 
ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มั่วสุม เสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม เป็นต้น 

สถานการณ์ครอบครัว ครอบครัวท่ีอยู่ในพื้นท่ีมีจ านวนท้ังหมด  130,999 ครอบครัว  
เป็นครอบครัวท่ีจดทะเบียนสมรส ในปี 2564 จ านวน 1,897 ครอบครัว  

ด้านสถานการณ์ทางสังคมของครอบครัว พบว่า มีจ านวนครอบครัวท่ีอาจเกิดปัญหาทางสังคม 
ท้ังหมด 10,655 ครอบครัว เป็นครอบครัวยากจน จ านวน 5,976 ครอบครัว ครอบครัวหย่าร้าง  
จ านวน 4,185 ครอบครัว ครอบครัวแหว่งกลาง จ านวน 450 ครอบครัว และครอบครัวท่ีมีคน 
ในครอบครัวกระท าความรุนแรงต่อกัน จ านวน 44 ครอบครัว ตามล าดับ 

สถานการณ์กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดล าพูนมีครัวเรือนเปราะบางที่ต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหา จ านวน 33,000 ครัวเรือน มีคนเปราะบางจ านวน 82,417 คน ต้องด าเนินการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้หลุดพ้นจากความเปราะบาง ภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปจ านวนครัวเรือนเปราะบาง 33,000 ครัวเรือน  
เมื่อได้ตรวจสอบและคัดกรองทุกพื้นท่ีแล้ว คงเหลือเป็นครัวเรือนเปราะบางจริง อยู่ท่ี 10,663 
ครัวเรือน และได้ด าเนินการจัดเก็บสมุดพกครอบครัว จ านวน 431 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
ของ 33,000 ครัวเรือน และคิดเป็นร้อยละ 4.04 ของครัวเรือนท่ีคัดกรองแล้ว จ านวน 10,663 
ครัวเรือน ซ่ึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน  
ได้ ให้ การช่ วย เหลื อ ใน เบื้ อ งต้น เป็ น เงินสงเคราะห์ ครอบครัว  จ านวน 288 ครัว เรือน  
(ณ ปีงบประมาณ 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของครัวเรือนตั้งต้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของ
ครัวเรือนท่ีคัดกรองแล้ว และคิดเป็นร้อยละ 66.82 ของครัวเรือนท่ีจัดเก็บสมุดพกครอบครัวแล้ว 

2. สถานการณ์ด้านการศึกษา 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยได้ส ารวจข้อมูลเด็กตกหล่นท่ีหลุดออกจากระบบ

การศึกษา พบว่า มีเด็กตกหล่นมากถึง 238,707 คน รัฐบาลและทุกหน่วยงานพยายามหาแนวทาง
ช่วยกันทุกวิถีทาง ท่ีจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่าน้ี เพราะหลายคนท่ีออกจากระบบ
การศึกษา ไม่ใช่เฉพาะปัญหาจากการแพร่ระบาดโควิด 19 แต่มีเหตุผลอื่น ๆ เช่น ความจ าเป็นของ
ครอบครัว เพื่อน หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นบริบทโดยรวมท่ีต้องหาข้อมูลเหล่าน้ี เพื่อเดินหน้า
แก้ปัญหาไปทีละจุด 

ข้อมูลพาน้องกลับมาเรียน ภาพรวมข้อมูลพาน้องกลับมาเรียนท่ัวประเทศ พบว่า มีเด็กท่ีหลุด
จากระบบ จ านวน 67,132 คน กลับเข้ามาเรียนในระบบแล้ว จ านวน 27,166 คน ติดตาม  
พบตัว จ านวน 56,929 คน ติดตามแล้วไม่พบตัว จ านวน 7,339 คน และก าลังติดตาม จ านวน 
2,864 คน 

จังหวัดล าพูน โดยความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 
ในจังหวัดล าพูน ร่วมกันด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด  
เพื่อสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
พ.ศ. 2560 โดยจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2565 ท้ังน้ี จ าแนกจ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ดังน้ี 

- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  จ านวน 66,628 คน 
- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564  จ านวน 66,311 คน 
- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 จ านวน 70,527 คน 
- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562   จ านวน 67,346 คน 
- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561   จ านวน 64,469 คน 
- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560   จ านวน 65,344 คน 
ข้อมูลพาน้องกลับมาเรียน จังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
- นักเรียนท่ีหลุดจากระบบ 328 คน ติดตามตัวพบ 258 คน กลับเข้าระบบ จ านวน 165 คน 

ไม่กลับเข้าระบบ จ านวน 91 คน 
 
 



ข้อมูลพาน้องกลับมาเรียน จังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 
- นักเรียนท่ีหลุดจากระบบ 344 คน ติดตามตัวพบ 308 คน กลับเข้าระบบ จ านวน 177 คน 

ไม่กลบัเข้าระบบ จ านวน 131 คน ติดตามตัวไม่พบ 36 คน 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บางพื้นท่ีมีความเสี่ยงการเข้าถึงบ้านนักเรียนหาข้อมูล 
ได้ยาก  ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ยากต่อการติดตามค้นหาและติดต่อนักเรียน 
รวมท้ังสภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งนักเรียนเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น อีกท้ัง
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน จึงมีความไม่พร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา แนวโน้มการ 
พาน้องกลับมาเรียนของจังหวัดล าพูน ปี 2567 คาดว่าจะติดตามตัวผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบครบทุก
หน่วยงาน โดยหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน, ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน, โรงเรียนเอกชนจังหวัดล าพูน และ
อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน ท่ีจะพัฒนาแนวทางการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ ประสานการ
ด าเนินงานร่วมกัน รวมท้ังสร้างแรงจูงใจ การให้ทุนการศึกษา  และการมีรายได้ระหว่างเรียน  
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายท่ี 4 
(SDG4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (4.2), ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา (4.1), การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ี
จ่ายได้และมีคุณภาพส าหรับชายและหญิงทุกคน (4.3), และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ (4.6), เน้นให้ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศใน
การศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง (4.5) นอกจากน้ี
เป้าหมายน้ียังส่งเสริมให้เพิ่มจ านวนผู้ท่ีมีทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน และการ
เป็นผู้ประกอบการ (4.4), และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย (4.7) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายน้ีจะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการศึกษาให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และผู้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้
ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่าน้ี (4.a), ขยายโอกาสด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมท้ังใน
ประเทศและระหว่างประเทศ (4.b), และเพิ่มจ านวนครูท่ีมีคุณภาพผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว 
3) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) ร้อยละของครอบครัวผู้เรียนและประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ 4 
2) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
3) รายได้เฉลี่ยประชากรต่อตนต่อปีเพิ่มขึ้น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  สถานศึกษาในจังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพเยาวชนก้าวพ้นความยากจนข้ามรุ่น (Work 

Experience) 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

งบประมาณ : 250,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สถานศึกษา 
หน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดล าพูน/
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์” 



8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
งบประมาณ : 250,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สถานศึกษา 
หน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดล าพูน/
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “การทอผ้า” 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
งบประมาณ : 250,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สถานศึกษา 
หน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดล าพูน/
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ” 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
งบประมาณ : 250,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สถานศึกษา 
หน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดล าพูน/
ปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “การเลี้ยงสัตว์” 

9. หน่วยงานด าเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหลัก :  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง :  

1. พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพูน 
2. ปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2570 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบประมาณ 1,000,000  บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  งบประมาณ 1,000,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  งบประมาณ 1,000,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  งบประมาณ 1,000,000  บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพระหว่างเรียน 
2. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ รวมท้ังถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อื่น 
4. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านการสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
6. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ครอบครัวผู้เรียนและประชาชนก้าวผ่านเส้นความยากจน ร้อยละ 4 
2. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตในด้านการเพิ่มอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
3. มีการพัฒนาฝีมือ และพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียน 
4. มีหน่วยงานท่ีส่งเสริม สนับสนุนอาชีพผู้เรียนและสถานศึกษา 

 



 
 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัดล าพูน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด   เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดล าพูน   
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. แนวทางการพัฒนา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. หลักการและเหตุผล 
 

จากนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน  รัฐบาลก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ
ป้องกันและแก้ไข ในการด าเนินการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไป ไม่ให้เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานประกอบการยังคงเป็นปัญหา
จนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดต่อกับ
จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่ทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกตลอดแนว โดยมีแม่น้ าปิงเป็น
แนวแบ่งเขตจังหวัด และมีเส้นทางถนนและสะพานข้ามแม่น้ าปิงเชื่อมต่อระหว่าง
อ าเภอของจังหวัดล าพูนและจังหวัดเชียงใหม่ได้สะดวกหลายเส้นทาง  โดยเฉพาะ
สายหลักทางหลวงหมายเลข 11    จึงถูกใช้เป็นเส้นทางล าเลียงขนย้ายยาเสพติด

จากชายแดนด้านทิศเหนือจากจังหวัดเชียงราย เข้าทางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัด
ล าพูน หรือน ามาำุกำ่อนในสถานที่ต่างๆ เพ่ือจ าหน่าย  ประกอบกับในพ้ืนที่ของ
จังหวัดล าพูนมีสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการผลิตและ
การให้บริการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ  มีอาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ใกล้กับสถาน
ประกอบการต่างๆ เพ่ือเป็นที่อาศัยรองรับบุคคล ที่เข้ามาท างาน  รวมทั้งมีการ
ประกอบธุรกิจประเภทสถานบริการ  สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านจ าหน่ายอาหาร 
ร้านเกมส์ ร้านอินเทอเน็ตจ านวนมาก  การสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็ง 
ในการป้องกันตนเองของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการสร้างและ
ชักชวนให้มีส่วนร่วมเป็นพลังในการต่อสู้กับยาเสพติดจึงเป็นหนทางและโอกาส
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชากรในจังหวัดล าพูนได้อย่างยั่งยืน โดย
กิ จ ก ร รม ใน โค ร งก าร ร ณ รงค์ ป้ อ งกั น แ ล ะแ ก้ ไข ปั ญ ห าย า เส พ ติ ด 
TO BE NUMBER ONE มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของเยาวชน 
ที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกพ้ืนที่ ตั้งแต่สถานศึกษา 
สถานประกอบการในชุมชน สถานพินิจฯ เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดล าพูน  อีกทั้งยังช่วยขยายผลการการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในวงกว้างเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลง และสามารถควบคุมมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
 

แบบ จ .1-1    
(Project Brief รายโครงการ( 

 



หัวข้อ รายละเอียด 
4. หลักการและเหตุผล 
)ต่อ( 

ความจ าเป็นเร่งด่วน : ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยม และเทคโนโลยี 
สภาพสังคมและวิถีชีวิตประชาชนเปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมสู่สภาวะเสื่อมถอย จากหลาย
สาเหตุที่เป็นปัจจัยให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าวิตก สาเหตุหนึ่งมา
จากสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั ้งผู ้เสพ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ 
มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคม แล้วยังพบอีกว่า ด้านกลุ่มผู้เสพมีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา และกลุ่มวัยแรงงาน ำึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงจ าเป็นก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยยึดหลักการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไป 
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
ข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 จังหวัดล าพูน  มีจ านวน ประชากร อายุ 6-24 ปี   73,113  คน 
 จ านวนสถานศึกษา   ทั้งหมด   249   แห่ง 

(สังกัด : สพป. 171, สพม. 15, อปท. 20 , อาชีวะ 7, เอกชน 24 ,           
ส านักพุทธฯ 10 แห่ง และ สนง.บริหารการศึกษาพิเศษ 2 แห่ง) 

 จ านวนสถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 100  คน =  103 แห่ง 
 การแบ่งเขตการปกครอง   8 อ าเภอ ,   58 อปท.  

                                51 ต าบล,  575 หมู่บ้าน + 17ชุมชน 
 สถานการณ์ด้านยาเสพติด : หมู่บ้านสีขาว(ปลอดยาเสพติด) 463  หมู่บ้าน, 
มีปัญหายาเสพติดระดับเบาบาง 119 หมู่บ้าน, ระดับปัญหาปานกลาง 
12 หมู่บ้าน และ ระดับรุนแรง 0 หมู่บ้าน 
 จ านวนสมาชิกชมรม ฯ จ านวน  78,154 คน คิดเป็น 91.71 
 จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE  

 ชมรมฯ ในสถานศึกษา                168   ชมรม 
 ชมรมฯ ในสถานประกอบการ         60    ชมรม  
 ชมรมฯ ในชุมชน                        58    ชมรม  

 จ านวนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE                8    อ าเภอ 
 จ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE       37    แห่ง 

 ศูนย์เพ่ือนใจฯ ในสถานศึกษา         24    ชมรม 
 ศูนย์เพ่ือนใจฯ ในสถานประกอบการ  8   แห่ง  
 ศูนย์เพ่ือนใจฯ ในชุมชน                 8   แห่ง  
 ศูนย์เพ่ือนใจฯ ในหน่วยงาน            8   แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2 . เพ่ื อส่ ง เสริม  สนับสนุ น ให้ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มี การ 
จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
สมาชิกชมรม     
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE        
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
4 .เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และผู้ประสานงาน
สถานศึกษา สถานประกอบการ  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (มิติรายได้) ร้อยละ 4  
2) จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ประเภท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
3) ทุกอ าเภอ ด าเนินการ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE  
4) จ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอ าเภอละ 1 แห่ง 
5) จ านวนจังหวัด อ าเภอ และชมรมฯท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน TO BE 

NUMBER ONE ระดับภาค และระดับประเทศ 
  จังหวัด TO BE NUMBER ONE  1 จังหวัด 
  อ าเภอ TO BE NUMBER ONE   2 อ าเภอ 
 ชมรมฯ ในสถานศึกษา             6 ชมรม 
 ชมรมฯ ในสถานประกอบการ     4 ชมรม  
 ชมรมฯ ในชุมชน                    3 ชมรม 

6) ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน รักษา
มาตรฐานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ

สูงอายุเชิงรุก การเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และคุณภาพทรัพยากรบุคคลใน
ทุกช่วงวัย 

2) กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่ตนเองและได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยา
เสพติดกลุ่มข้าราชการ และภาคเอกชนเกิดความสามัคคีในการร่วมมือและ
บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดล าพูน 

2) สถานการณ์การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนลดลง 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดล าพูน  
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในพื้นที่จังหวัดล าพูน                
กิจกรรมย่อยที่ 1   การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE  

NUMBER ONE ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน   
1.1 อบรม เสริมสร้ างศั กยภาพแกนน า เยาวชน  TO BE NUMBER ONE  

จังหวัดล าพูน               
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน  

 



 

 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.  สนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE 

NUMBER ONE (จัดโดยส่วนกลาง) 
2.1 การสนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 

NUMBER ONE IDOL ประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

2.2 การสนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE Thailand Championship ประกวดระดับจังหวัด         
ระดับภาค  และระดับประเทศ      

กิจกรรมย่อยท่ี 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด อ าเภอ  
และชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดล าพูน   

3.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของจังหวัด อ าเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดล าพูน      

กิจกรรมย่อยท่ี 4 การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดล าพูน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ 

4.1 จ้างเหมาการจัดบูธ นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน             
4.2 จ้างเหมาการจัดแสดงผลงานประกอบแสง สีเสียง บนเวทีกลางงานมหกรรม

รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ                                 
4.3  การจัดท าเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัด อ าเภอ และชมรม TO 

BE NUMBER ONE   
4.4 สนับสนุนสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมน าเสนอผล

การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ   
4.5 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงาน เพื่อ

ร่วมน าเสนอผลการด าเนนิงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE  
   

 กิจกรรมหลักที่ 2.  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดล าพูน 

กิจกรรมย่อยที่ 1  การน าเสนอผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE            
ในสถานประกอบการ จังหวัดล าพูน 

1.1 การน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ระดับภาค      

1.2  การประเมินผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดย
คณะกรรมการประเมินผล )รอบลงพื  ้นที ่(  

1.3 การน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ระดับประเทศ             

 



 

 

 

หัวข้อ  รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2  พัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE                  

ในสถานประกอบการ จังหวัดล าพูน 
2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียน ของชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานประกอบการ และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ    

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการ 
ด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2570  

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ .2567  งบประมาณ  1,764,250  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  งบประมาณ  1,764,250  บาท 
ปีงบประมาณ พ .ศ .2569  งบประมาณ  1,764,250  บาท 
ปีงบประมาณ พ .ศ .2570  งบประมาณ  1,764,250  บาท 

12. ผลผลิต 
( Output ) 

ผลผลิต 
1) มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วน และตามก าหนดระยะเวลา 
2) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 (รายกิจกรรมย่อย) 
3) ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีและดีมาก

มากกว่าร้อยละ 90  
ผลผลิต )เชิงปริมาณ( 
1) ร้อยละของประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ 4)  
2) จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ประเภท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
3) ทุกอ าเภอ ด าเนินการ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE  
4) จ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอ าเภอละ 1 แห่ง 
5) จ านวนจังหวัด อ าเภอ และชมรมฯท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน TO BE 

NUMBER ONE ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นทุกปี 
6) ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ของ

จังหวัด อ าเภอ และชมรม ผ่านเกณฑ์และได้รับการเลื่อนสถานะการรักษา
มาตรฐานการด าเนินงานอย่างต่อนื่องทุกปี 

13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 
 

1) เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

2) มีการพัฒนาและขยายจ านวนสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE  
3) สมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE มีการด าเนินกิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าร่วมน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

4) หน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน มีความร่วมมือและบูรณาการในการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดล าพูน 

5) สถานการณ์การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนลดลง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนารปูแบบการป้องกนัการฆ่าตัวตายแบบบรูณาการจังหวัดล าพูน 
2. ชื่อแผนงาน 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผูสู้งอายุ และพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงาน 
2. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. แนวทางการพัฒนา 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการป้องกันการฆ่าตัวตายด้วยกลไกระดับจังหวดั อ าเภอ 
และชุมชน แบบบูรณาการที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง 
2) การเสริมสรา้งความสุขของชุมชน พัฒนาศักยภาพ ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ทุกกลุ่มวัยเพื่อขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 

4. หลักการและเหตุผล       ที่มา / ความจ าเป็นเชิงนโยบาย  : ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ
ไทยท่ีเจรญิเติบโตก้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง กลับท าให้ครอบครัวและชมุชนอ่อนแอลง ผู้คน
ประสบปัญหาความเครียดมากขึ้น ความเจ็บป่วยทางร่างกายจ านวนมาก มีสาเหตสุัมพันธ์มา
จากจิตใจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนห่างเหินกันมาก
กว่าเดิม ปัญหาสังคม ท้ังเรื่องความรุนแรง ยาเสพตดิอาชญากรรม ต่างก็ส่งผลกระทบต่อ
สภาพจติใจของผู้คนด้วยเช่นกัน โดยในแต่ละปีประเทศไทยมีผูฆ้่าตวัตายส าเร็จ 3,000 – 
4,000 ราย ภาระการสญูเสียของทรัพยากรมนุษยเ์ชิงเศรษฐศาสตร ์เป็นมูลค่ากว่า 16,000 
ล้านบาท หากนับรวมกรณีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยแล้ว ความสญูเสียจะมากขึ้นอีก 5 เท่าตัว 
อีกทั้งปัญหาสังคมต่างๆที่ไม่อาจน ามาค านวณเป็นตัวเลขได้อีกด้วย จากมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้มีการจัดแผน “ยุทธศาสตร์การปอ้งกันการ 
ฆ่าตัวตายระดับชาติ ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2564 - 2564 และระยะพัฒนาพ.ศ.2566  - 
2570” ที่สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2564 - 2580 ) : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มเีป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ส าหรับรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 โดยการบรูณาการระหว่างครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาและสื่อ  
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิต การพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างศักยภาพของมนุษย ์
 2. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โค
วิด-19 มีเป้าหมายส าคญั คือ สามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุม่เปราะบางได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง สร้างอาชีพ กระจายรายไดสู้่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ( Human Capital ) 
          3.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตรด์้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) ได้ก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวช้ีวัดที่ 
35 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ (Functionnal KPIs) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืน” 
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          4.แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ตามประเด็นการพัฒนาระบบบริการ 
Service Plan สาขาสุขภาพจติ ตวัช้ีวัดที่ 25 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (KPI Service 
Plan) เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจติเวชเร่งด่วน   
(acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ  
           5. แผนการปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปีของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2565 – 
2568) : มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสรา้งความสุขของชุมชน 
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายชุมชนมีความสุข 
           6. แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและผู้ที่มาอยู่อาศัย
ในพื้นที่จังหวัดล าพูนให้ดีขึ้นในทุกด้าน 
            สภาพปัญหา/ความต้องการเร่งด่วน :  จังหวัดล าพูน เปน็จังหวัดที่มีอัตราการการ
ฆ่าตัวตายส าเร็จ (Suicide) หรือท าร้ายตนเอง สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย จากข้อมูล
รายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2563 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็อยู่ระหว่าง 12.61 – 21.70 ต่อแสนประชากร (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์
ที่ก าหนดไมเ่กิน 8.0 ต่อแสนประชากร) เฉลี่ย4 - 5 ราย ต่อเดือน/ เฉลี่ย 1 คน ต่อสัปดาห์  
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง สดัส่วน 4 : 1 ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน  (อายุระหว่าง 
21-60 ปี) ทั้งนี้ ตลอดที่ผ่านมาส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน ได้ก าหนดเป็นนโยบาย
เร่งรัดด าเนินงานในพ้ืนท่ีทุกอ าเภอท่ีมีปัญหาการ  ฆ่าตัวตาย และจดักิจกรรมทั้งเชิงรุกและ 
เชิงรับกันอย่างจริงจัง แต่ทั้งนี้ยังพบว่าปัญหาการฆ่าตัวตายก็ยังไม่มแีนวโน้มลดลง 
 ในปี 2564  ถึงปัจจุบัน จังหวัดล าพูนต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานทุกภาคส่วนก็ก าลังพยายามควบคมุการ
ระบาดฯ ขณะเดียวกันวิกฤตครั้งนีก้ าลังก่อผลกระทบและภาวะเสีย่งทางสุขภาพจิตในคนทุก
กลุ่ม เช่น ความหวาดระแวง ความกังวล ความกลัว หรือ ภาวะความเครียด สอดคล้องกับการ
พยากรณส์ภาพเศรษฐกิจ และสังคมภายหลังสิ้นสุดสถานการณ์การระบาดฯ ที่จะส่งผลกระทบ
ตามมาในทุก ๆ ด้าน         
           ดังนั้น จังหวัดล าพูน จึงควรให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการ
ดูแลสุขภาพกายเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งต้องช่วยเหลือประชาชนท่ัวไปใหส้ามารถรับมือกับสภาวะ
อารมณด์้านลบให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล าบากนีไ้ปด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายลดอัตราการฆ่า
ตัวตายส าเรจ็ ท้ังนี้ต้องอาศัยเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
ตามบริบทและศักยภาพ จึงจะก่อให้เกิดการสร้างพลังในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตายในจังหวัดล าพูนอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม                                                     
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการแกไ้ขปญัหาการฆ่าตัวตายที่ครอบคลุมในมิติสังคม จติใจ และ
เศรษฐกิจแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตอ่การฆ่าตัวตาย 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใตเ้สน้ความยากจน  (มิติรายได้) ร้อยละ 4 
2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูนลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอเมือง แม่ทา ป่าซาง บ้านโฮง่ เวียงหนองล่อง ลี้  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  บ้านธิ 
8. กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัดล าพูน 
8.1 กิจกรรมย่อยที่ 1  
   งบประมาณ : 1,039,618.- บาท 
    ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 
    หน่วยงานบูรณาการ : 

โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัดล าพูน 
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9. หน่วยงานด าเนินการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566  - เดือนกันยายน 2570 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบประมาณ  1,039,618.- บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  งบประมาณ  1,039,618.- บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  งบประมาณ  1,039,618.- บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  งบประมาณ  1,039,618.- บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความเครียด ตระหนักถึงสญัญาณเตือน
ของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยง และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายได ้
2. กลุ่มเป้าหมาย ไดร้ับรู้ข้อมลู หรือไดร้ับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคม และสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเสริมสร้างพลังใจ ความเข็มแข็งทางใจ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ 
ฆ่าตัวตาย 
3. เกิดเครือข่ายสุขภาพจติในระดบัครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การฆ่าตัวตายร่วมกัน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชนทุกกลุ่มวยัได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูนลดลงจากปีท่ีผ่านมา และลดลงอย่างต่อเนื่อง 
3.เกิดกระบวนการพัฒนาและมีกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมสัมมาชีพครัวเรอืนยากจนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาผูสู้งอายุ และพฒันาฝีมือแรงงาน 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 
4. หลักการและเหตุผล       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม มุ่ งส่งเสริมให้มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่ งเป้า 
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดขาด
วงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน ผ่านการขับเคลื่อนตาม  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ในประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก โดยการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมการบริหารจัดการ
หนี้สินอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ในหมุดหมายที่ 9 ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง โดยใช้กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่น  
แบบมุ่งเป้าที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการระบุครัวเรือนยากจน เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาทักษะและหางานที่ เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
และมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ในเป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง  
      ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีต
มาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าสัดส่วนคนจนของไทยลดลงจนเหลือร้อยละ 6.2 ในปี 2562  
ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ที่ร้อยละ 6.5 ได้ แต่ยังคงมีคนจนจ านวนหนึ่งที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนมาเป็น
เวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และต้องส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกหลาน จนกลายเป็น “ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น” 
และจากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในปี 2565 พบว่า จังหวัดล าพูน มีครัวเรือน
ที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ในหมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ จ านวน 992 คน ซึ่ง
จ านวนดังกล่าวมาจากตัวช้ีวัดที่  20 คนอายุ  15 - 59 ปี  มีอาชีพและรายได้  
มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จ านวน 3 ครัวเรือน, ตัวช้ีวัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพ
และรายได้มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จ านวน 77 ครัวเรือน , ตัวช้ีวัดที่ 22 รายได้เฉลี่ย 
ของคนในครัวเรือนต่อปี มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จ านวน 188 ครัวเรือน และตัวช้ีวัด 
ที ่23 ครัวเรือนมีการเก็บออม มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จ านวน 724 ครัวเรือน 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาครัวเรือนตกเกณฑ์ 
ด้านรายได้และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจน 
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และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีงานมีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคงตามแนวทาง 
สัมมาชีพชุมชน สามารถบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเก็บออม เพื่อให้สามารถขจัดปัญหา 
ความยากจนของประชาชนจังหวัดล าพูนได้อย่างยั่งยืน ลดจ านวนครัวเรือนยากจน 
ข้ามรุ่น ผ่านการด าเนินโครงการ “ส่งเสริมสัมมาชีพครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทาง 
การสร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน 
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
4. เพื่อถ่ายทอดผลส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
และทักษะด้านอาชีพ 
2. จ านวนครัวเรือนยากจนที่ได้รบัการพัฒนาทักษะและสนับสนุนอาชีพ จ านวน 80 คนต่อป ี
3. จ านวนองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยการส่งเสริมอาชีพ จ านวนอย่างน้อย 80 องค์ความรู้ต่อป ี
4. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ (Clip Video) เผยแพร่ผลส าเร็จครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
คนล าพูนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนอย่างน้อย 80 คลิปต่อป ี
เชิงคุณภาพ 
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ 
เพื่อสร้างงาน หรือสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

7. กลุม่เป้าหมาย  ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวช้ีวัดตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานในก่อนหน้า ในหมวดที่ 4 
การมีงานท าและรายได้ จ านวน 80 คน โดยแบ่งการด าเนินการเปน็ 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน 

8. กิจกรรมหลัก  
    8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่  
การปฏิบัติ และวิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพ 
จ านวน 90,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

    8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจน 
จ านวน 471,200 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

    8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ตลาดนดัสมัมาชีพชุมชนคนล าพูน 
จ านวน 254,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
 

    8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 50,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 



หัวข้อ รายละเอียด 
    8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

จัดแสดงผลส าเร็จและประชาสัมพันธ์ “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนคนล าพูนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
จ านวน 561,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 1,427,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 1,427,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ านวน 1,427,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จ านวน 1,427,400 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และทักษะ 
ด้านอาชีพ 
2. ครัวเรือนยากจนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะและสนับสนุนอาชีพ 
3. มีองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ด้วยการส่งเสริมอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
4. มี Clip Video เผยแพร่ผลส าเร็จครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนคนล าพูนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีงาน อาชีพ มีรายได้ และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

 
 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการหมู่บ้านที่ว่างสร้างอาหาร 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาผูสู้งอายุ และพฒันาฝีมือแรงงาน 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 
4. หลักการและเหตุผล       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นด้านความมั่นคง 

มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก  
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ 
ผ่านการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงาน มีอาชีพและรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว เพื่อให้
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความุข รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งพัฒนาความมั่นคง 
ด้านเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่  3 การเกษตร ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางอาหารให้กับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ โดยสนับสนุนให้ชุมชน 
ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  13 ในหมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการ  
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยการส่งเสริมให้ ชุมชนสามารถเข้าถึงความมั่นคง 
ทางอาหารทั้งด้านปริมาณและโภชนาการรวมทั้งระบบส ารองอาหาร เพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบด้านการส ารองอาหารของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติ 
ความหิวโหย สร้างหลักประกันให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภั ย มีโภชนาการ 
และเพียงพอตลอดทั้งปี  ภายในปี พ.ศ. 2573 และสอดคล้องกับพันธกิจของ
กระทรวงมหาดไทยตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง 
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ที่กลายเป็นโรคระบาดที่รุนแรงของโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังส่ง 
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เกิดปัญหาการเลิกจ้าง แรงงานคืนถ่ิน ประชาชน
ขาดรายได้/มีรายได้ลดลง แต่ขณะเดียวกันข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งวัตถุดิบต่าง ๆ  
กลับมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอีกก าลังในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขและบรรเทาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม  
ให้ทุกครัวเรือนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่าง 



หัวข้อ รายละเอียด 
เป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันและคลังอาหารภายในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชน
เกิดการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ครัวเรือน ไปจนถึงระดับชุมชน น าไปสู่การสร้างชุมชนให้มีความเข้มเข้มแข็ง 
และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคง ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา 
ให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริม  
ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ 
ด้านการส ารองอาหารของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านแนวคิด 
“ที่ว่างสร้างอาหาร” จึงได้จัดท าโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร” ขึ้น  
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือน 
และระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง 
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือน 
และระดับชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ร้อยละ 4 ของประชากรจังหวัดล าพูนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
2. มีหมู่บ้านต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหาร จังหวัดล าพูน จ านวน 50 ต าบล/ปี 
3. ร้อยละ 100 ของประชาชนในหมู่บ้าน ใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหาร 
4. มีคลังอาหารของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง 

7. กลุม่เป้าหมาย  จ านวน 50 หมู่บ้านต่อปี (ทุกต าบลในจังหวัดล าพูน รวม 50 ต าบล ๆ ละ 1 หมู่บ้าน) 
8. กิจกรรมหลัก  
    8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน าหมู่บา้นต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหาร 
จ านวน 224,100 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

    8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนต้นแบบท่ีว่างสร้างอาหาร 
จ านวน 3,030,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

    8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

มหกรรมแสดงผลส าเร็จหมู่บ้านตน้แบบที่ว่างสร้างอาหาร 
จ านวน 600,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

    8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร 
จ านวน 200,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 



หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 4,054,100 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 4,054,100 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ านวน 4,054,100 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จ านวน 4,054,100 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. มีหมู่บ้านต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบหมู่บ้านที่มีความมั่นคงด้าน
อาหาร และการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ใช้พื้นที่ว่างเพื่อสร้างอาหารในระดับครัวเรือน 
3. มีคลังอาหารของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร และมคีุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยนื 

 
 

 

 



 
แบบ จ.1-1 

(Project Brief รายโครงการ) 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านและชุมชน 

2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 

4. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การบริหารและพัฒนาหมู่บ้านซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กสุดในระดับ
พื้นท่ีมีความเป็นเอกภาพ โดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกขับเคลื่อน
ตามโครงสร้างการบริหารการปกครองของประเทศ ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
น าไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและรองรับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ      6.1.ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีและสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่ราษฎร 
      6.2. เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านท่ีมีความเข้มแข็งและมีผลการด าเนินงานดีเด่นใน
ระดับอ าเภอ มาเพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดและผลงานให้สาธารณชนและหมู่บ้าน
อื่น ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
      6.3. เพื่อมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านท่ีมีผลงานดีเด่น สามารถ
เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ได้ 
      6.4. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)       
      6.5. เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์และความส าคัญ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)   

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  7.1.จ านวนของหมู่บ้านท่ีเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา 
      จ านวน  4  หมู่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ 
7.2.จ านวนหมู่บ้านท่ีสามารถน ากลไกดังกล่าวไปปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างดี      
      จ านวน  4  หมู่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ 
๗.๓ จ านวนการแจ้งความด าเนินคดีการท าร้ายร่างกาย คดีเกี่ยวกับเพศ และคดี  
      ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลง จ านวน ๔ หมู่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่บ้านท่ีเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน 
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความ

เข้มแข็งภายในหมู่บ้านและชุมชน 
      วิธีการด าเนินการ อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จ านวน 8 รุ่น/อ าเภอ/
วัน ๆ ละ 100 คน 
กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา ระดับอ าเภอ 
กิจกรรมท่ี 3 คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา ระดับจังหวัด 
กิจกรรมท่ี 4 การแสดงนิทรรศการหมู่บ้านดีเด่น ท่ีได้รับการคัดเลือก 

9. หน่วยงานด าเนินการ ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน และท่ีท าการปกครองอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จ านวน 1,905,000 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จ านวน ๑,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  จ านวน ๑,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐  จ านวน ๑,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น  เป็นเงิน ๗,๖๒๐,000 บาท 



 

หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) 13.1. จ านวนของหมู่บ้านท่ีเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา 

         จ านวน  4  หมู่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ 
13.2. จ านวนหมู่บ้านท่ีสามารถน ากลไกดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างดี 
         ประสิทธิภาพ จ านวน 4 หมู่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

14.1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีขวัญก าลังใจใน 
         การปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็น 
         หลักส าคัญ 
14.2. มีการน าผลงานของหมู่บ้านท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น ประชาสัมพันธ์  
         แนวคิด วิธีการ และผลงานการปฏิบัติให้สาธารณชนได้รับทราบ 
         อย่างแพร่หลาย 
14.3. สามารถสร้างแรงจูงและยกยอ่งเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านท่ีมีผลงานดีเด่น  
         เป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ได้ 
14.4. สามารถกระตุ้นและเสริมบทบาทในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
         และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้สามารถ “บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข”  
         ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง 
 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นท่ี 4 : เมืองแห่งความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างพลังงานทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 
5. หลักการและเหตุผล แผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

    การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
    (๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและ
ปัญหาด้านความม่ันคง 
    กลยุทธ์ 
    (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็น
เครือข่ายสนับสนุนงานด้านความม่ันคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
    (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นท่ี เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและ
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อ
ความเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต รวมท้ังเสริมสร้าง ความพร้อม
ของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซ่ึงมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและผู้มาอยู่อาศัยในพื้นท่ี
จังหวัดล าพูนให้ดีขึ้นทุกด้าน  
      (1) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้นของประชาชนใน
หมู่บ้านควรก าหนดให้มีหน่วยก าลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน โดยให้หมายความรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อท าหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
      (2) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดอาชญากรรม
ต่างๆในหมู่บ้าน ควรจัดให้มีหน่วยก าลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน เพื่อตรวจตราสอดส่องดูแลปัญหาด้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ        6.1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
       6.2 เพื่อสร้างทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน  
       6.3 เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าท่ีและภารกิจการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนมีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติหน้าท่ี 
        6.4 เพื่อเป็นก าลังหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และการลักลอบการกระท าท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงการสืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อัน
อาจเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย 



หัวข้อ รายละเอียด 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  7.1 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 800 คน7.2 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี   
      และภารกิจการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี ระดับ 3  
7.3 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความพึงพอใจ  ในการฝึกอบรม ระดับ 3 
๗.๔ จ านวนการแจ้งความด าเนินคดีการท าร้ายร่างกาย คดีเกี่ยวกับเพศ และคดี  
      ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลงในแต่ละปีงบประมาณ 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย  ในหมู่บ้าน พื้นท่ีจังหวัดล าพูน 
9. กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)                   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.256๗ จ านวน 8 อ าเภอๆ ละ 1 รุ่นๆ ละ 100 คน หรือ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

10. หน่วยงานด าเนินการ ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน และท่ีท าการปกครองอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
11. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ 
12. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จ านวน 1,๘๑5,000 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จ านวน ๑,๘๑๕,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  จ านวน ๑,๘๑๕,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐  จ านวน ๑,๘๑๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น  เป็นเงิน  ๗,๒๖๐,000 บาท 

13. ผลผลิต (Output) ท่ีท าการปกครองอ าเภอ มีก าลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑4. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้รับความรู้และทักษะทางยุทธวิธีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง  

2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 
4. หลักการและเหตุผล 
 

(1.1) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ (อพป.) จัดตั้งขึ้นตามมติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  เมื่ อ วั น ท่ี  2 2  ตุ ล าค ม  2 5 1 7  แ ล ะ ต่ อ ม า ได้ มี ค า สั่ ง 
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 18/2518 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2518 ก าหนดให้
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ (อพป.) เป็นโครงการระดับชาติ 
ตามแนวทางการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบายการเมืองน าการทหาร 
โดยมีเหตุผลท่ีส าคัญคือ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและการปกครอง ต่อมาส านักนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ ง ท่ี 
205/2549 มีนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
โดยได้จัดต้ังหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในต าบลชายแดนเต็มพื้นท่ี 
(1.2) ปัจจุบันปัญหาภัยในรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น ภัยคุกคาม
จากการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ภัยจากปัญหาการระบาดของยาเสพติด  
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนภัยคุกคามต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนท้ังสิ้น หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)    จึงมีความส าคัญ
ต่อการท่ีจะพัฒนาและเสริมสร้างหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้
เป็นหมู่บ้านท่ีเข้มแข็ง มีความม่ันคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความ
ปลอดภัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังน้ัน คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.  
ถือเป็นกลไกส าคัญจะต้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ี 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง มีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) ประจ าปี พ.ศ. 256๗ ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อให้คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
อ านาจ หน้าท่ี ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง (อพป.) โดยเฉพาะหมู่บ้านท่ียังไม่ได้อบรมหลักสูตรจัดตั้ง 
(3) เพื่อให้หมู่บ้านมีการทบทวนทะเบียนคณะกรรมการกลางหมู่บ้านฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน 
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 (4) เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจ าหน่าย 
และจัดท าทะเบียนควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของหมู่บ้านฯ 
(5) เพื่อฝึกทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเองตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน อพป. พ.ศ. 2538 
(6) เพื่อชี้แจงการน านโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  
(7) เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของหมู่บ้านท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปกครอง 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด 
1. คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 11๔ หมู่บ้าน 2,800 คน 
2. จ านวนการแจ้งความด าเนินคดีการท าร้ายร่างกาย คดีเกี่ยวกับเพศ และ 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีจ านวนลดลงในแต่ละปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. จ านวน 11๔ หมู่บ้าน 2,800 คน  
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท อ านาจ หน้าท่ีและภารกิจของหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง ระดับ 3 
2. คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. จ านวน 11๔ หมู่บ้าน 2,800 คน  
มีความพึงพอใจในการฝึกอบรม ระดับ 3 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่บ้าน อพป. ทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดล าพูน จ านวน 112 หมู่บ้าน 
8. กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. จัดตั้ง/หมู่บ้าน อพป.ทบทวน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง (อพป.) จ านวน 11๔ หมู่บ้าน 2,800 คน แบ่งเป็น 28 รุ่น ๆ ละ 
100 คน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน  
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จ านวน 1,104,400 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จ านวน 1,104,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  จ านวน 1,104,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  จ านวน 1,104,400 บาท 
งบประมาณรมท้ังสิ้น  เป็นเงิน  ๔,๔๑๗,๖๐๐ บาท 

12. ผลผลิต (Output) ท่ีท าการปกครองอ าเภอ มีคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท อ านาจ หน้าท่ีและมีทักษะในการปฏิบัติภารกิจของหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดล าพูน  
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. แนวทางการ
พัฒนา 

การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 

4. หลักการและ
เหตุผล 

      จังหวัดล าพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นท่ีราบหุบเขา และพื้นท่ีภูเขา มีท่ีราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบเชียงใหม่ – ล าพูน หรือท่ีราบลุ่มแม่น้ าปิง กวง ล้ี และแม่ทา มีลักษณะของเมืองที่ส าคัญ 3 
ประเภท ดังน้ี 
      1. เมืองแห่งการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรปลูกล าไย มะม่วง หอมแดง กระเทียม ซ่ึงสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี 
      2. เมืองแห่งการอุตสาหกรรม มีการประกอบอาชีพในลักษณะการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า แกะสะลัก
ไม้ และการจักสานในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของภาคเหนือ โดยมีนิคมอุสาหกรรม
ภาคเหนือเป็นแหล่งการผลิตใหญ่  
      3. เมืองแห่งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จังหวัดล าพูนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานท่ีสุดในแผ่นดินล้านนา มี
แหล่งท่องเท่ียวและวัฒนธรรมท่ีส าคัญหลากหลาย เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์
ดอยขะม้อ วัดพระพุทธบาทตากผ้า  แหล่งทอผ้าบ้านดอนหลวง และบ้านหนองเงือก จึงท าให้มีนักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลก
เข้ามาเยือนจังหวัดล าพูนอย่างต่อเนื่อง 
      ลักษณะส าคัญของเมืองที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรเพื่อประกอบอาชีพด ารงชีพตน และ
มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยือนในพื้นท่ีจังหวัดล าพูนอย่างต่อเน่ือง ในทางกลับกันก็มีปัญหานาๆ นับประการ เช่น ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาการค้าประเวณีและการค้า
มนุษย์ ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านความมั่นคงและการกระท าผิดกฎหมายอื่นๆ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ
จึงตระหนักถึงการขับเคล่ือน และพัฒนาจังหวัดล าพูนให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ สู่ความยั่งยืน โดย
ตระหนักถึงเรื่องความมั่นคง ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว 
      ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน ในฐานะหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักในด้านความม่ันคง จึงมีความจ าเป็นต้อง
ฝึกอบรมทบทวน และเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กรมการปกครอง เพื่อเป็นกลไกและก าลัง
หลักในการสนธิก าลังกับต ารวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นๆ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่สังคม และสนองนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง  

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

     6.1 เพื่อฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างวินัย สมรรถภาพ และสมรรถนะบุคลากรด้านความม่ันคง ให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
     6.2 เพื่อฝึกอบรมทบทวนให้บุคลากรด้านความม่ันคง มีความรู้และทักษะทางยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น การตรวจค้น
จู่โจม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การคุ้มกันบุคคลส าคัญ การปราบปรามจลาจล การควบคุมฝูงชน ตลอดจน ความเชี่ยวชาญการ
ใช้อาวุธประจ ากาย เป็นต้น 
     6.3 เพื่อให้ก าลังพลบุคลากรด้านความมั่นคง สามารถปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และกรมการปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

๑. บุคลากรด้านความมั่นคงจ านวน 93 นาย ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น  
    (รุ่นท่ี 1 จ านวน 47 นาย และรุ่นท่ี 2 จ านวน 46 นาย) 
๒. จ านวนการแจ้งความด าเนินคดีการท าร้ายร่างกาย คดีเกี่ยวกับเพศ และคดี  
    ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลงในแต่ละปีงบประมาณ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นท่ีจังหวัดล าพูน 



หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก การฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างวินัย สมรรถภาพ และสมรรถนะบุคลากรด้านความม่ันคง ให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
9. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน และท่ีท าการปกครองอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐  

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น  เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

12. ผลผลิต 
(Output) 

ก าลังพลบุคลากรด้านความม่ันคง สามารถปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการ
ปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

บุคลากรด้านความม่ันคง มีความรู้และทักษะทางยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น การตรวจค้นจู่โจม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
การคุ้มกันบุคคลส าคัญ การปราบปรามจลาจล การควบคุมฝูงชน ตลอดจน ความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธประจ ากาย เป็นต้น 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการเสรมิสร้างความมั่นคงของพระสถาบันหลักของชาติภายใตก้าร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขและวิถี
ชีวิตใหม่ให้ตระหนักรู้ภยัคุกคามรปูแบบใหม่ 

2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. แนวทางการพัฒนา เสรมิสร้างความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดล าพูน มีจ านวนประชากร  จ านวน ๔๐๖,๓๘๕ คน และมีจ านวน

ประชากรแฝงที่มาท างานในพื้นที่จังหวัดล าพูน ตามเขตโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น จ านวนเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
๙๐๐ กว่าโรงงาน ส่งผลให้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดล าพูน
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
ตามมาอีกมากมาย เนื่องจากสภาวการณ์ดังกล่าวย่อมท าให้เกิดการต่อสู้ และ
ดิ้นรนเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีงานท า ประชากรผันตัวเข้าสู่วัย
แรงงานในระบบการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และจะ
เห็นได้ว่าผลกระทบจากการผันเข้าสู่ระบบการท างานในโรงงาน ก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานของจ านวนประชากรต่างถิ่นเริ่มเข้ามาท างานใน
จังหวัดล าพูนอย่างหนาแน่น บริเวณเขตชุมชนโดยรอบของที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม  ชุมชนมีสภาพเป็นสังคมเมืองส่งผลกระทบต่อสังคมเดิมที่
เป็นอยู่  ซึ่งจากการเจริญเติบโตของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม และมี
ความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก อาจท าให้เกิดการลักลอบเข้ามา
ท างานในพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย และน าเช้ือโรคระบาดต่าง ๆ เข้ามา 
แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดล าพูน รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมา 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑) เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณท์ี่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสร้างการ
ตระหนักรู้ให้เกิดความรัก สามัคคีในชุมชน  
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
๒) เสริมสร้างคุณภาพชีวติ สุขภาพ และการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และบริหารจัดการคณุภาพสังคม ให้เกิดความมั่นคง ปลอดภยั 
๓) เพื่อสร้างแกนน าเบ้าหลอม เพือ่ให้คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อยู่ร่วมกัน และ
สร้างสังคมที่ปรับความสมดุลวิถีชีวิต สังคมในยุคปัจจุบันน าไปสู่สังคมใหม่ 
๔) เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีเท็จจรงิในประวัติศาสตร์ชาติ สถาบันหลกั และ
เกิดความภาคภมูิใจในความเป็นชาติไทย ในอดีต และในอนาคต 
๕) เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ภายในประเทศ และ
ประเทศในโลกปัจจุบัน และจะเกดิขึ้นในอนาคต  และให้เกดิความตระหนักรู้ 
ในการป้องกันตนเอง ชุมชน สังคม  
๖) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ ในการ
เป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 



หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๑. หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งต้นแบบ จ านวน  

๑๐ แห่ง ขึ้นไป 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
๓. เกิดความตระหนักรู้ ลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
สร้างความรัก สามัคคีในชุมชน เพื่อส่ง เสริมความมั่นคงต่อสถาบันฯ  
ร้อยละ ๘๐   
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในบริการของรัฐ 
และสร้างเครือข่ายแกนน าเพิ่มคุณภาพสังคม ให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 
๕. เกิดกิจกรรมการดูแลชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน  ร้อยละ ๘๐ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ 8 อ าเภอ ในจังหวัดล าพูน  
8. กิจกรรมหลัก อบรมประชาชน และ เยาวชน หลอ่หลอมเบ้าพิมพ์ รักสถาบันหลักของชาติ 

สู่สังคมคณุภาพ มั่นคงปลอดภัย และก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ ๔ ขั้นตอน 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ ๙๓๘,๐๐๐.-บาท แยกเป็น 
 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพประชาชน หล่อหลอมเป็นเบ้าพิมพ์ 
รักสถาบันหลักของชาติสู่สังคมคุณภาพ  มั่นคงปลอดภัย และก้าวสู่วิถีชีวิต
ใหม่ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๐๐.-บาท                                                                                     
วิธีด าเนินการ                                                                                                                    
 ขั้นตอนท่ี ๑ :  การประชุมหารือด าเนินกิจกรรม                                                          
 กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มมวลชนใน
พื้นที่จังหวัดล าพูน จาก ๘ อ าเภอ จ านวน   ๗๐๐ คน  
ขั้นตอนที่  ๒ :  ลงพื้นที่จัดอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
ประชาชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกของความเป็นไทย ให้
ตระหนักรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เพื่อพัฒนา ชุมชนพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง มีความรัก ความสามัคคี  
มีจิตอาสา เพื่อก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ 
2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคณุภาพนักเรียนและเยาวชน หล่อหลอมเป็น
เบ้าพิมพ์ รักสถาบันหลักของชาติ และก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งสิ้น 
๔๖๙,๐๐๐.-บาท                                                                                    
วิธดี ำเนินกำร                                                                                                                  
 ขั้นตอนที่ ๑ :  การประชุมหารือด าเนินกิจกรรม                                                           
กลุ่มเป้ำหมำย  :  นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดล าพูน จาก ๘ อ าเภอ 
จ านวน ๗๐๐ คน  
ขั้นตอนที่ ๒ :  ลงพื้นที่จัดอบรมพฒันาทรัพยากรบุคคลและคณุภาพนักเรียน
และเยาวชน เสรมิสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจ  ปลูกจิตส านึกให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี มีจิตอาสา มีสามัญส านึกท่ีดีต่อสังคมในการสร้างสรรคส์ังคมให้
สงบสุข 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าพูน 
ศูนย์ อ าน วยการป้ อ งกันและปราบปรามยาเสพติ ดจั งห วัดล าพู น  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกอ าเภอ 

9. หน่วยงานด าเนินการ ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน ร่วมกับ กองอ านวยการรักษาความมัน่คง
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ภายในจังหวัดล าพูน 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จ านวน  938,000  บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จ านวน  938,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  จ านวน  938,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐  จ านวน  938,000  บาท 

12. ผลผลิต (Output) ๑. จ านวนประชาชนในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ และสร้างความ
ตระหนักรู้ให้เกิดความรัก สามัคคีในชุมชน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. สร้างความเข้มแข็งและการบูรณาการกลไกเครือข่ายการท างานระหว่าง
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
๓.  มีระบบการดูแลของชุมชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ และการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

๑.  แกนน าภาคประชาชน ผู้น าชุมชน ก านัน/ผู้ ใหญ่ บ้ าน . เล็ งเห็น
ความส าคัญของโครงการและน าไปพัฒนาสร้างเป็นองค์ความรู้ต่อยอดการ
ท างานในองค์กรและชุมชนได้ 
๒. แกนน าภาคประชาชน ผู้น าชุมชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สามารถวางระบบ
การดูแลชุมชนร่วมกันในสภาวการณ์ที่น่าเป็นห่วงในชุมชนได้  หรือสามารถ
บอกต่อ ส่งต่อความช่วยเหลือ และสามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐตาม
หน่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  (กรณีที่ได้รับความเดือดร้อน) 
๓. ชุมชนและภาคประชาสังคม ช่วยกันรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ ในการเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔. ท้องถิ่น และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ในการดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕. เกิดภูมิคุ้มกันในครอบครัว และชุมชนเพื่อก้าวสู่การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ 

 



แบบ จ.1-1 
  (Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ ๔ เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
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๑. ชื่อโครงการ ล ำพูนถนนสีขำว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทำงถนน    
๒. ชื่อแผนงาน เสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยในและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
๔. หลักการและเหตุผล ยุทธศำสตรชำติ เปนเปำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอยำงยั่ งยืนตำม 

หลักธรรมำภิบำล เพ่ือใชเปนกรอบในกำรจัดท ำแผนตำง ๆ ใหสอดคลองและ
บูรณำกำรกัน ซึ่งจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปำหมำย ดังกลำว 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตรชำติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
จำกวิสัยทัศนของยุทธศำสตรชำติ คือ ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนำแลว ดวยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท ำใหเปนแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ ตำมยุทธศำสตรชำติ 6 ดำน 
ดังนี้ 
    1. ดำนควำมมั่นคง (Security) ประเทศชำติมั่นคงประชำชนมีสุข 
    2.ดำนกำรสรำงขีดควำมสำมำรถในกำรแขงขัน (Competitiveness) 
ยกระดับศักยภำพ ในหลำกหลำยมิติ 
    3 . ด ำนกำรพั ฒ น ำและ เส ริม ส ร ำงศั กยภ ำพท รัพ ยำกรมนุ ษ ย
(Enhancement Human Capital Development and Strengthening) 
พัฒนำคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ มีคุณภำพ 
  4. ดำนกำรสรำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (Social Cohesion 
and Just Society) สรำงควำมเปนธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
  5. ดำนกำรสรำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Sustainable Development and Growth) เติ บ โ ต  ส ม ดุ ล  ยั่ ง ยื น           
ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและคุณภำพชีวิต 
  6. ดำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Good 
Governance) ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชนสวนรวม 
          กำรเสริมสร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนเพ่ือลดควำมสูญเสีย 
อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่มีมูลค่ำสูงหลำยแสนล้ำนบำทต่อปี เป็น
ประเด็นส ำคัญที่จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำแผนงำนโครงกำรเพ่ือสร้ำงให้เกิด
ควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงยั่ งยืน โดยกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง 
๕ เสำหลัก ประกอบด้วย  

๑. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (ปภ.) 
๒. ถนนและกำรสัญจรอย่ำงปลอดภัย (คมนำคม)  
๓. ยำนพำหนะปลอดภัย (ขนส่ง)   
๔. ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย (ประชำสัมพันธ์) 
๕. กำรตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ (สำธำรณสุข) 

ซึ่งเป็นแนวทำงที่ ได้รับกำรศึกษำและใช้งำนจริง จนสำมำรถพิสูจน์ถึง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้ ประเทศไทยจึงควรยึดแนวทำงดังกล่ำว   
เป็นแนวทำงหลักในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ แต่อำจจะต้องมีกำรน ำมำ
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของปัญหำในประเทศไทยซึ่งมี
ควำมอ่อนแอ ด้ำนกำรเคำรพกฎหมำยและควำมอ่อนแอ ด้ำนวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัย โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรบั งคับใช้กฎหมำย เพ่ือ 
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เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยปฏิบัติให้เกิดควำมคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภำพ เพ่ือยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย  ด้ำนคนและ
ยำนพำหนะ ตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของสังคมไทยที่ทุกคนมีบทบำทร่วมกัน จำกระดับ
บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น กำรเมือง ภำครัฐ และภำคเอกชน ที่ ได้รับกำร
ตอบสนองอย่ำงจริงจังและยั่งยืน 
ความเร่งด่วน  :  สถำนกำรณ์ อุบัติ เหตุทำงถน เป็นปัญหำที่ส ำคัญของ 
ประเทศไทย ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๖๓) แต่เมื่อพิจำรณำตำมสถิติผู้เสียชีวิตและผู้บำดเจ็บพบว่ำ ยังคงมีอัตรำ 
สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ตำมแผนแม่บทควำมปลอดภัยทำงถนน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ที่มีเป้ำหมำยลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน
ให้ เหลือ ๑๘.00 คนต่อประชำกรแสนคนภำยในปี  ๒๕๖๔ หรือกรอบ 
ปฏิ ญญ ำสต๊ อกโฮม (Stockholm Declaration) ที่ ให้ ลดผู้ เสี ยชี วิ ตจำก
กำรจรำจรทำงบกให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๕0 ในระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓ 
ตำมกรอบเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) โดยในส่วนของจังหวัด
ล ำพูน มีสถิติ กำรเกิดอุบั ติ เหตุ  กำรบำดเจ็บและเสียชีวิต เฉลี่ ย ๓ ปี 
 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5) เกิดอุบัติเหตุ 708 ครั้ง บำดเจ็บ 706 คน และ
เสียชีวิต 151  คน โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
กำรไม่สวมหมวกนิรภัย  เมำสุรำ และขับรถเร็วเกินก ำหนด แม้ว่ำอุบัติเหตุ 
ทำงถนนก่อเกิดควำมสูญเสีย  ที่มีมูลค่ำมหำศำล คนไทยจ ำนวนมำก ยังขำด
ควำมตระหนักรู้ถึงภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่อตนเองและสังคมโดยรวม  
ส่งผลให้คนจ ำนวนมำกยังมีพฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น 
กำรรณรงค์ด้ำนปัญหำควำมปลอดภัยทำงถนนจึงเป็นสิ่งที่ควรจะท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเน้นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและระเบียบวินัยในกำรใช้รถใช้ถนน 
อย่ำงปลอดภัย ควบคู่ไปกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด ซึ่งจะช่วยปรับ
พฤติกรรมกำรขับขี่อีกด้วย 

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยให้เป็นรำกฐำนของสังคม  โดยเน้นให้เกิด
ระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีทัศนคติที่ดี  ในกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย          
มีเจตนคติที่ดีต่อควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรใช้รถใช้ถนนบนทำงสำธำรณะ 
มี ทั ก ษ ะ ใน ก ำ ร ใช้ ร ถ ใช้ ถ น น ที่ เห ม ำ ะ ส ม  แ ล ะ เ พ่ื อ ให้ น โย บ ำย                   
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นวำระหลักของภำครัฐ ที่จะต้องด ำเนินกำร
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งกำรเฝ้ำระวัง กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรปรับปรุง
ทัศนวิสัยและสภำพถนน ตลอดจนกำรใช้กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ตำมแนวทำงประชำรัฐเพ่ือขับเคลื่อน ไปสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้รถใช้ถนน 

๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  (ค่ำเป้ำหมำยที่ ๕ ปี ช่วง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
1. ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน 
               ปี พ.ศ.2566 รอ้ยละ 5 
               ปี พ.ศ.2567 รอ้ยละ 4 
               ปี พ.ศ.2568 รอ้ยละ 3 
               ปี พ.ศ.2569 รอ้ยละ 2 
               ปี พ.ศ.2570 รอ้ยละ 0 
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2. กำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่ ำกว่ำ 16.96 คน ต่อประชำกร แสนคน  
               ปี พ.ศ.2566 จ ำนวน 29.83 
               ปี พ.ศ.2567 จ ำนวน 26.61 
               ปี พ.ศ.2568 จ ำนวน 23.40 
               ปี พ.ศ.2569 จ ำนวน 20.18 
               ปี พ.ศ.2570 จ ำนวน 16.96 

๗. พื้นที่เป้าหมาย  ด ำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน 
๘. กิจกรรมหลัก  
8.1  กิจกรรมหลักท่ี 1   กิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทำงถนนโดยกำร

ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง 9.00 ม. จ ำนวน 6 สำยทำง 
งบประมำณ 28,021,000 บำท 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  แขวงทำงหลวงล ำพูน  

8.2  กิจกรรมหลักท่ี 2   กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดศูนย์
ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอและศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมำณ  403,200บำท 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ล ำพูน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3   กิจกรรมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยด้ำนกำรใช้รถใช้ถนน 
งบประมำณ  321,600 บำท 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ล ำพูน 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4   กิจกรรมสร้ำงวินัยจรำจรด้วยมำตรกำรทำงสังคม กำรบังคับใช้กฎหมำย และ
สนับสนุนกำรตั้งด่ำนบูรณำกำร 
งบประมำณ  348,960 บำท 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ล ำพูน 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5   กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพกำรตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ   
งบประมำณ  3,173,300 บำท 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ล ำพูน 

8.1  กิจกรรมหลักท่ี 6   กิจกรรมติดตั้ งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์  Software บริหำรจัดกำร 
ภำพ switch แบบใช้ภำยในอำคำร สำยสัญญำณพร้อมอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง 
งบประมำณ  3,286,200 บำท 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำพูน 
 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำพูน 
- แขวงทำงหลวงจังหวัดล ำพูน 
- ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำพูน 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖7 – ปี 2570 



หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567  จ ำนวน ๔๐๓,๒๐๐ บำท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2568  จ ำนวน ๔๐๓,๒๐๐ บำท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2569  จ ำนวน ๔๐๓,๒๐๐ บำท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2570  จ ำนวน ๔๐๓,๒๐๐ บำท 

12. ผลผลิต (Output) 
 

กำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ ประเทศชำติมั่นคงประชำชนมีสุข 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

- มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เหมำะสม เช่น กำรสวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐% กำรฝ่ำฝืนกำรขับรถเร็วเป็นศูนย์ กำรคำดเข็มขัดนิรภัย
ในทุกที่นั่ งเป็น ๑๐๐ % อุบัติ เหตุทำงถนนเหลือน้อยที่สุด และมีกำร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสั งคมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนโดย 
ให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน 
- พฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนลดลง 
- กำรตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ได้รับกำรสนับสนุน อุปกรณ์กู้ภัย 
- สภำพถนนมีควำมปลอดภัย 
- มีอุปกรณ์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัย ป้องปรำมผู้คิดฝ่ำฝืนระเบียบกฎหมำย 
รวมทั้งกำรติดตำมผู้กระท ำผิด 
  

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดล าพูน ปี 2566-2570 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า พัฒนาระบบบรหิารจดัการน ้าท่ีมีความสมดุล และป้องกันแก้ไขปัญหา

หมอกควัน 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า พัฒนาระบบบรหิารจดัการน ้าท่ีมีความสมดุลและป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควัน 
4. หลักการและเหตุผล           ปัญหามลพิษหมอกควันปกคลุมพื นที่จังหวัดล้าพูน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการไฟป่า  

และการเผาเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื นท่ีทางการเกษตร ของราษฎรในพื นท่ี นอกจากนี  จากข้อมูล 
Hotspot ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังพบว่า เกิดปัญหาไฟป่าตามพื นที่ป่า
และพื นที่รอยต่อกับพื นที่เกษตรกรรม รวมทั งพื นที่ชุมชน จนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื นที่ โดย
มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีปริมาณเพิ่มมากขึ น 
           ในปี 2564 ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ตั งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕64 มีจ้านวนวันที่ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่า
มาตรฐาน จ้านวน 39 วัน (ค่าสูงสุด 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 11 มีนาคม 
2564 : ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และพื นที่เสียหายที่เกิดจาก
การเผาไหม้ป่าในพื นที่จังหวัดล้าพูน แบ่งเป็นพื นที่พื นท่ีเสียหายในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 
3,405.75 ไร่ และพื นที่ป่าอนุรักษ์ จ้านวน 10,367 ไร่ ซึ่งอุปสรรคของการดับไฟ ส่วนใหญ่
แล้วพื นที่ท่ีเกิดไฟ มักเกิดขึ นในพื นท่ีบริเวณป่าเขาสูงชัน ยากต่อการเข้าถึงและอุปกรณ์ในการดับ
ไฟป่าไม่เพียงพอ ท้าให้พื นท่ีไฟไหม้ขยายตัวเป็นบริเวณกว้างและไหม้ยาวนานกว่าปกติ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ         1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าในพื นที่จังหวัดล้าพูน 
        2. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิด เสริมสร้างความรู้ เพิ่มความตระหนักในการเฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้กับทุกภาคส่วน 
        3. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแบบประชารัฐ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันมากขึ น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื นท่ีจังหวัดล้าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย          1. จ้านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่า
มาตรฐานลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
        2.จ้านวน Hotspot ระบบ VIIRS ในพื นที่จังหวัดล้าพูน ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ร้อยละ 5 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื นที่ 8 อ้าเภอ ในพื นที่จังหวัดล้าพูน 
8. กิจกรรมหลัก  
   8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร 

 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายให้แก่กลุ่มบุคคลเสี่ยง 
                            ในการเข้าป่า ล่าสัตว์ หาของป่า “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน”  
 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการลดปริมาณเชื อเพลิง สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้แก่

ชุมชนในพื นที่เสี่ยง (เก็บรวบรวมอดัก้อนใบไม้น้าไปใช้ประโยชน์) 
 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 กิจกรรมเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อใน 

การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาต ิ (บวชป่า และพิธีสาปแช่ง 
คนเผาป่า) 



หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์การลดปริมาณเชื อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” 

จังหวัดล้าพูน 
 กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพทดแทนการเผาปรับเปลี่ยน   

พืชปลูก “เกษตรปลอดการเผา” อย่างยั่งยืน  
   8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง 

 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดอยู่ร่วมกับ 
                         ธรรมชาติสู่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากการเกดิไฟป่าในพื นที่เสีย่ง 
 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่าในระดับพื นท่ีในพื นที่ป่าอนุรักษ์  
โดย ท่ีท้าการปกครองและสถานีควบคุมไฟป่าในพื นที่ 

 กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าในระดับพื นท่ีในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดย ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ และ ศูนย์ป่าไม้ล้าพูน 

 กิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าในระดับพื นท่ี โดยที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 

   8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้และเสริมสร้าง ความตระหนัก 
ในการลดหมอกควันในระดับพ้ืนที่ 
 กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของประชาชน

ในการลดหมอกควัน 
 กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศในพื นที่

เสี่ยง 
 กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรม เสวนาการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน 
                         ของชุมชนในพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการท้าพื นท่ีปลอดฝุ่น 

Safety zone เพื่อการป้องกันสุขภาพช่วงวิกฤติหมอกควัน   
   8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 
9. หน่วยงานด าเนินการ - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล้าพูน 

- ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 8 อ้าเภอ 
- สถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ท่ีมีพื นท่ีรับผิดชอบใน
จังหวัดล้าพูน 
- หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทีม่ีพื นท่ีรับผิดชอบในจังหวัดล้าพูน 
- เขตห้ามลา่สัตว์ปา่ป่าบ้านโฮ่ง 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
11. งบประมาณ 147,122,400 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ้านวน  36,780,600  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จ้านวน  36,780,600  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  จ้านวน  36,780,600  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  จ้านวน  36,780,600  บาท 

12. ผลผลิต (Output) จ้านวนวันท่ีคุณภาพอากาศของจังหวัดล้าพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ น 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

  1. มลพิษทางอากาศที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควันในพื นที่จังหวัดล้าพูน มีแนวโน้มดีขึ น   
  2.ทุกภาคส่วนและชุมชนมสี่วนรว่มในการควบคุมและดูแลแกไ้ขปัญหาหมอกควันในพื นที่
จังหวัดล้าพูนมากขึ น  
  3. จังหวัดล้าพูน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาจังหวัดดีขึ น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลและยั่งยืนในระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน  
 

2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า พัฒนาระบบบรหิารจดัการน ้าท่ีมีความสมดุลและป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน  

3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าที่มคีวามสมดุล 
4. หลักการและเหตุผล          การพัฒนาที่ผ่านมา มนุษย์ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้  

แหล่งน ้า ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนมีผลท้าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี  เกิดการร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั งเริ่มส่งผล
กระทบต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนในชนบท ท่ีต้องพึ่งพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ 
ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้  พื นที่ป่ าไม้มีสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก 
เนื่องมาจากสาเหตุส้าคัญหลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า การเผาป่า การบุกรุก 
ท้าลายป่า เพื่อต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย เป็นต้น การที่พื นท่ีป่าไม้ทั่วประเทศลดลงอย่างมาก 
ได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิเวศโดยส่วนรวมอย่างแจ้งชัด เช่น กรณีเกิดวาตภัย และ
อุทกภัย ปัญหาความแห้งแล้งในภาคต่างๆ ของประเทศ และปัญหาน ้า ซึ่งปัญหาภัยธรรมชาติ
ดังกล่าวได้มีแนวโน้มของการเกิดถี่ขึ น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตร 
ชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี ยังเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น การสูญเสียหน้าดิน 
ท้าให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื นเขินของแหล่งน ้า 
และปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน เป็นต้น 
          ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดล้าพูนประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นผลมาจากปริมาณ
น ้าฝนที่ตกลงในพื นที่รับน ้าของจังหวัดล้าพูนมีปริมาณน้อยและความต้องการใช้น ้าที่มีปริมาณ
สูงขึ นในทุกปี ดังนั น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์ในระดับพื นที่จึงมี
ความส้าคัญที่จะช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการน้าแนวทางต่างๆเข้ามาช่วย
สนับสนุนการด้าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การท้าธนาคารน ้าใต้ดิน การปลูกเสริม  
เพิ่มป่า เพื่อรักษาความชุ่มชื น เป็นต้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ของพื นที่ และส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ      1. สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาในระดับพื นท่ี 
     2. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าแต่ละพื นที่เพื่อต่อยอดการพัฒนา
และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 
     3. เพื่อร่วมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในชุมชนและเพิ่มมูลค่าของทุน
ทางด้านการพัฒนาในชุมชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยนาโนเทคโนโลยีชุมชน 
 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื นที่ 8 อ้าเภอ ในพื นที่จังหวัดล้าพูน 
 



8. กิจกรรมหลัก  
   8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 กิจกรรมต่อยอดการฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลและยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กิจกรรมต่อยอดการฟื้นฟูแหล่งน ้าเพื่อป้องกันการขาดแคลนน ้าใน
ฤดูแล้งด้วยธนาคารน ้าใต้ดิน 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหลง่น ้าให้สมดลุและ
ยั่งยืน 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 กิจกรรมชุมชนต้นแบบในการปรับปรุงคุณภาพน ้ากินน ้าใช้ด้วย
นวัตกรรมจากนาโนเทคโนโลย ี

   8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและ

จิตส้านึกให้เยาวชนในการอนุรักษท์รัพยากรน ้าเพื่อ 
ความยั่งยืน 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมสืบชะตาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน ้าเพื่อสร้าง 
ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรน ้าในชุมชน 

   8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 
9. หน่วยงานด าเนินการ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล้าพูน 
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ้านวน 1,489,800 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จ้านวน 1,489,800 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  จ้านวน 1,489,800 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  จ้านวน 1,489,800 บาท 
งบประมาณรวม 5,959,200 บาท  

12. ผลผลิต (Output) ปริมาณน ้าใช้ในการอุปโภคและเกษตรกรรมของจังหวัดล้าพูนเพิ่มขึ น 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

 1. พื นที่ประสบภัยแล้งในพื นที่จังหวัดล้าพูนลดลง   
 2. ทุกภาคส่วนและชุมชนในจังหวัดล้าพูนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้า  
 3. จังหวัดล้าพูน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาจังหวัดดีขึ น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ปี 2566-2570 

2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า พัฒนาระบบบรหิารจดัการน ้าท่ีมีความสมดุล และป้องกันแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 

3. แนวทางการพัฒนา การสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เมืองทั งระบบ 
 

4. หลักการและเหตุผล       ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก้าหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ
กับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในคราวประชุม เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2557 ภายใต้กรอบเป้าหมายการด้าเนินงาน 4 ภารกิจหลัก ดังนี  
       ๑ ) ก้ าจัดขยะมูลฝอยตกค้ างสะสมในสถานที่ ก้ าจัดขยะมู ลฝอยในพื นที่ วิกฤต  
(ขยะมูลฝอยเก่า) 
       ๒) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและก้าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        ๓) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
        ๔) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน (ให้ความรู้ประชาชนและบังคับใช้
กฎหมาย) 
         อีกทั ง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นชอบกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีกรอบ
แนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งก้าเนิด การน้าของเสียกลับมา
ใช้ซ ้า และใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งก้าเนิดตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการก้าจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายแบบศูนย์รวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการแปรรูปผลิตพลังงานอย่าง
เหมาะสม และความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล้าพูนมีขยะมูลฝอยเกิดขึ น 
จ้านวน 97,804.54 ตันต่อปี  ซึ่งประกอบด้วย ขยะมูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 46 ขยะอินทรีย์ 
ร้อยละ 35 ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 18 ขยะอันตรายจากชุมชน ร้อยละ 1  
         จังหวัดล้าพูนได้มีแนวทางจัดการขยะมูลฝอยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การจัดการตั งแต่ต้นทางตามหลักการ 3Rs โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั งแต่ต้นทางภายในครัวเรือน การรวบรวมเก็บขนน้าไปก้าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ มีการใช้ทุน
ทางสังคม องค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีสถานศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการดังกล่าว เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ต้องน้าไปก้าจัด สามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่แยกประเภทแล้ว และ  
ลดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพื นท่ีได้  
 



5. วัตถุประสงค์ของโครงการ    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและครบวงจร 
   2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะโดยทุกภาคส่วน และพัฒนายกระดับ  
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
   3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่มีการเช่ือมร้อยทั งในระดับอ้าเภอและ
จังหวัด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    1. โรงเรยีนต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
จ้านวน 8 แห่ง 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมลูฝอยและของเสยีอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 
ร้อยละ 100 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ในพื นที่จังหวัดล้าพูน (8 อ้าเภอ)   
8. กิจกรรมหลัก  
   8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือล าพูนเมืองสะอาด 

อย่างย่ังยืน         
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดขยะสู่ล้าพูนเมือง

สะอาดอย่างยั่งยืน  
กิจกรรมย่อยที่ 1.2  กิจกรรมประชาสัมพันธ์สรา้งสรรค์กระตุ้นจิตส้านึกสาธารณะใน

กิจกรรมส้าคญั  
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การอบรมพัฒนาเครือข่ายจติอาสา เสรมิสร้างการรับรู้การจดัการ 

ขยะมูลฝอยตั งแตต่้นทาง  
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านการจดัการขยะ

มูลฝอย 
   8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 

 
9. หน่วยงานด าเนินการ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล้าพูน 

  
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลาด้าเนินโครงการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570) 

 
11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ้านวน 1,489,800 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จ้านวน 1,489,800 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  จ้านวน 1,489,800 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  จ้านวน 1,489,800 บาท 
งบประมาณรวม 5,012,000 บาท  (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

12. ผลผลิต (Output) ปริมาณขยะมลูฝอยของจังหวัดล้าพูนลดลง 
 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นท่ีจังหวัดล้าพูนดีขึ น 
 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการ : ส่งเสรมิการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 

กิจกรรม : ส่งเสรมิการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือแก้ไขปัญหาการเผาอย่างย่ังยืน 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า พัฒนาระบบบรหิารจดัการน ้าท่ีมีความสมดุลและป้องกันและแก้ไขปญัหา

หมอกควัน 
 

3. แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควัน 
 

4. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       ปัจจุบันจังหวัดล้าพูนประสบปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเป็นประจ้า
ทุกปี ส่วนหนึ่งเกิดจากการเตรียมพื นที่ท้าการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะบนพื นที่สูงเกษตรกรท้า
อาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยว น้าไปสู่การเผาในท่ีโล่งทั งในพื นที่ป่าและพื นที่การเกษตร ท้าให้เกิดปัญหาหมอก
ควัน มลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั งทางด้านการท้าการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา 
       ดังนั น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการเร่งสร้างการรับรู้ การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อแก้ไขปัญหาการเผา  
ในพื นที่การเกษตรด้วยการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ให้เป็นการปลูกพืช
แบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นร่วมด้วย มุ่งสู่การท้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื นที่ 
สีเขียวให้มากขึ น และหาแนวทางในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นแนวทาง
ในการลดการเผาในพื นที่เกษตร ลดปัญหาหมอกควันจุดความร้อน hotspot และฝุ่นละออง PM 2.5 
จากการเผาในที่โล่งทั งในพื นท่ีการเกษตร  
       ส้านักงานเกษตรจังหวัดล้าพูน ได้ตระหนักถึงความส้าคัญและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาบนพื นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเผาในพื นที่การเกษตร 
2) เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาบนพื นที่สูงอย่างยั่งยืน 
3) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ด้านการปลูก การขยายพันธ์ุไมผ้ล ไม้ยืนต้น หรือพืชทางเลือก

อื่นๆ อย่างถูกต้องถูกวิธี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4)  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอย่าง
ยั่งยืน จ้านวน 500 ราย 

๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชทางเลือกอื่นๆ    
    หรือไม้ผล ไมย้ืนต้นเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
๓) เกษตรกรเป้าหมายน้าความรูไ้ปปฏิบัติให้ได้พื นท่ีสีเขยีว หรือมไีมผ้ล ไม้ยืนต้น พันธุ์ดี ไม่น้อยกว่า   
    100 ไร ่

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าว/ข้าวโพด/มันส้าปะหลัง /ล้าไย/มะม่วง จ้านวน 500 ราย 
- สถานท่ีด้าเนินการ : ได้แก ่อ้าเภอเมืองล้าพูน อ้าเภอแม่ทา อ้าเภอลี  อ้าเภอทุ่งหัวช้าง อ้าเภอป่าซาง   
  รวมทั งหมดจ้านวน 5 อ้าเภอ  



หัวข้อ รายละเอียด 
8.  กิจกรรมหลกั ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน 

 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1   
งบประมาณ : 129,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานเกษตร  
                 จังหวัดล้าพูน 

กิจกรรม จัดท าแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทพ้ืนที่ 
- จัดท้าแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (อ้าเภอ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง

ล้าพูน อ้าเภอแม่ทา อ้าเภอลี  อ้าเภอทุ่งหัวช้าง  และอ้าเภอป่าซาง) 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2   
งบประมาณ : 270,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานเกษตร  
                 จังหวัดล้าพูน 

    

กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ปลูกพืชไร่เชิงเด่ียวเป็นไม้ยืนต้นเพ่ือลดการเผาอย่างย่ังยืน 
- อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชไร่
เชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้นเพื่อลดการเผาอย่างยั่งยืน (เกษตรกรผูผ้ลิตข้าว/ข้าวโพด/มันส้าปะหลัง/ล้าไย/
มะม่วง  จ้านวน 500 ราย/5 อ้าเภอ) 
 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
งบประมาณ : 205,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานเกษตร  
                 จังหวัดล้าพูน 

กิจกรรม แปลงเรียนรูก้ารปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เชิงเด่ียวเป็นไม้ยืนต้น จ้านวน 100 ไร ่
- จัดท้าแปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพื นท่ีการปลูกพืชไรเ่ชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้น (อ้าเภอ 5 อ้าเภอ ได้แก ่
อ้าเภอเมืองล้าพูน อ้าเภอแม่ทา อา้เภอลี  อ้าเภอทุ่งหัวช้าง  และอ้าเภอป่าซาง) 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 งบประมาณ 20,๐00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตร 
              จังหวัดล้าพูน 

กิจกรรม สร้างการรับรู้ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
- จัดท้าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพนัธ์ และนิทรรศการในการเผยแพร่ความรู้ 

9. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานเกษตรจังหวัดล้าพูน 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 
 

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ้านวน 625,200 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จ้านวน 625,200 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  จ้านวน 625,200 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  จ้านวน  625,200 บาท 
งบประมาณรวม  2,500,800บาท   
 

12. ผลผลิต (output) 1. ความรู้การจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นไม้
ยืนต้นเพื่อลดการเผาอย่างยั่งยืน จา้นวน 500 ราย  
    2. มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก 10 จุด 
    3. มีแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 5 อ้าเภอ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรมีความรู้และปรับเปลีย่นพฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชทางเลือกอื่นๆ หรือไม้
ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ 
     2. เกษตรกรมีแนวทางในการจัดการเศษวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรในพื นท่ีของตนเอง 

3. เกษตรกรมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื นที่เกษตร 
 

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า พัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าที่มีความสมดุล

และป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้า 

ที่มีความสมดุลและป้องกันแก้ไขปัญหาหมอควัน 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดล้าพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขา มีลุ่มน ้าที่

ส้าคัญได้แก่ แม่น ้าปิง แม่น ้ากวง แม่น ้าทา และแม่น ้าลี  รวมทั ง ล้าน ้า
สาขาของแม่น ้ าทั ง 4  สาย เช่น ล้าน ้ าธิ  ล้ าห้ วยแม่ยาก เป็นต้น  
โดยในช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหาปริมาณน ้าไหลหลากและกัดเซาะ
ตลิ่ง 2 ฝั่งแม่น ้า สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร รวมทั ง
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์อื่นๆ  
     การจัดท้าโครงการในการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพตลิ่งที่ได้รับความ
เสียหายจากการกัดเซาะของแม่น ้าในฤดูน ้าหลาก เป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จังหวัดจะต้องด้าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น ้าในฤดูน ้าหลาก 
2. เพ่ือป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินของราษฎร และ 
    สิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆ                              
3. เพื่อพัฒนาพื นที่ให้เป็นแหล่งจัดกิจกรรมของชุมชน   เช่น  
    งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. สามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่งได้เพ่ิมขึ น 
2. สามารถป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินของราษฎร และ 
    สิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ได้เพ่ิมขึ น 
3. มีระบบป้องกันความเสียหายจากการกัดเซาะตลิ่งเพ่ิมขึ น  

7. พื้นที่เป้าหมาย  พื นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะตลิ่งในพื นที่จังหวัดล้าพูน 
8. กิจกรรมหลัก งานเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมโครงสร้างประกอบอ่ืน ได้แก่ ทางเท้า ราวกัน

ตก ระบบระบายน ้า เป็นต้น 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าลี  บ้านปวงค้า หมู่ที่ 9 ต้าบล
ลี   อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน ความยาว 350 เมตร  
จ้านวน 14,000,000.- บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 



หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าลี  บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 –  
บ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 16  ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดล้าพูน  ความยาว 400 เมตร 
จ้านวน 16,000,000.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าลี  บ้านศรีลาภรณ์ หมู่ที่ 7 
ต้าบลศรีเตี ย อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน ความยาว 350  เมตร  
14,000,000.- บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

โครงการ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมน ้าแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด  
หมู่ที่ 8 –บ้านดอยค้า หมู่ที่ 13 ต้าบลทากาศ อ้าเภอแม่ทา  
จังหวัดล้าพูน 
ความยาว 250 เมตร 
จ้านวน 7,500,000 บาท เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าปิง บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 
ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน 
ความยาว 115 เมตร 
จ้านวน 5,750,000.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าลี  บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1- 
บ้านต้นผึ ง หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง  
จังหวัดล้าพูน 
ความยาว 400 เมตร 
16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล้าพูน 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ด้าเนินการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 
  

11. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ้านวน 18,312,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จ้านวน 18,312,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  จ้านวน 18,312,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  จ้านวน 18,312,500 บาท 
งบประมาณรวม 72,250,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) เขื่อนป้องกันตลิ่ง  จ้านวน  6 แห่ง  
 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยและทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ ได้รับการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย 

 





ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา ๑.เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการขยายทางเศรษฐกิจแบบสมดุล ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร 
โดยเน้นส่งเสริมการพัฒนาจากฐานศักยภาพ
ของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  
๒. เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ให้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  ภายใต้กลไกการเชื่อม
ป ร ะ ส า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ป ร อ ง ด อ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ  
๓. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่า
อยู่และยั่งยืน 

๑. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการขยายทางเศรษฐกิจแบบสมดุล ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาค
เกษตร โดยเน้นส่งเสริมการพัฒนาจากฐาน
ศักยภาพของจังหวัด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน  
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ให้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อม
ป ร ะ ส า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ป ร อ ง ด อ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ  
๓. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของเมืองให้
น่าอยู่และยั่งยืน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ) 

๒. สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน /มิติด้านรายได้ 
 (ร้อยละ) 

๓. ดัชนีความก้าวหน้าของประชากร
จังหวัด  (8 มิติ) 

๔. พ้ืนที่สีเขียว และ ชุมชนสะอาด
เพ่ิมข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ)  

เพ่ือให้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ
สามารถสะท้อน
ระดับของ
ความส าเร็จ 
เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ก าหนด 
และ เพื่อ
วิเคราะห์ดัชนี
การพัฒนา
ระดับจังหวัด
ของประเทศ
เชิง
เปรียบเทียบ 

 



หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

เหตุผลของ
การ

ปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา ๑. เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๒. เ มื อ ง แ ห่ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  หั ต ถ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์ 

๓. เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตร
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

๔. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

๑. เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี
และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๒. เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

๓. เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและ
เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

๔. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 
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