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1. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดลําพูน 
 

1.1 ประวัติความเปนมา 
 จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เปนเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ป ขอมูลตามพงศาวดารโยนก

เลาสืบตอกันมาถึงการสรางเมืองหริภุญชัยวาสรางโดยฤาษีวาสุเทพเปนผูเกณฑพวกเม็งคบุตร หรือชนเชื้อชาติ
มอญ มาสรางเมืองนี้ข้ึนในพ้ืนท่ีระหวางแมน้ําสองสาย คือ แมน้ํากวงและแมน้ําปง เม่ือสรางเสร็จไดสงทูตไปเชิญ     
ราชธิดากษัตริยเมืองละโวพระนามวา “จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญชัย สืบราชวงศกษัตริย
ตอมาหลายพระองค จนกระท่ังถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งรายมหาราช ผูรวบรวม
แวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา เมืองลําพูนถึงแมวาจะตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักร
ลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกผูท่ีเขามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานท่ัวไป  
ในเวียงกุมกาม เชียงใหม และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ลานนา จนกระท่ังสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมืองลําพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย มีผูครอง
นครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจาผู
ครองนครองคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคําขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย “เมืองลําพูน” จึงเปลี่ยนเปน “จังหวัด”          
จึงเปลี่ยนเปนการบริหารราชการแบบภูมิภาคตั้งแตนั้นมา 

 
คําขวัญจังหวัดลําพูน 

 “พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลําไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย” 
 

ตราสัญลักษณประจําจังหวัดลําพูน  
 

 
 
 
 
 

 
 เจดียในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซ่ึงกลาวกันวามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจา

ประดิษฐานอยูนับเปนปูชียสถานสําคัญ เปนท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกลเคียง 
 

1.2  ลักษณะทางกายภาพ 
1.2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

ท่ีตั้ง   
ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายถนนพหลโยธินเปน
ระยะทาง 724  กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศาเหนือ และเสนแวง
ท่ี 99 องศาตะวันออก  อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลาง
ความเจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงหรือพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
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ขนาด   
เปนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือ  มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,500 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

2,816,176.25  ไร  หรือ คิดเปนรอยละ 4.85  ของพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ีกวางท่ีสุดประมาณ 43 

กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต 136  กิโลเมตร 
 

ตารางแสดงขนาดพ้ืนท่ีจําแนกตามรายอําเภอของจังหวัดลําพูน 
 

รายช่ืออําเภอ 
ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

คิดเปนรอยละ 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ระยะทางหางจากจังหวัด 
(กม.) 

         1. อําเภอเมืองลําพูน 479.825 10.53 2 
         2. อําเภอปาซาง 299.950 6.68 11 
         3. อําเภอบานโฮง 596.901 13.31 36 
         4. อําเภอแมทา 762.630 16.96 25 
         5. อําเภอลี้ 1,701.990 37.82 105 
         6. อําเภอทุงหัวชาง 486.129 10.80 105 
         7. อําเภอบานธิ 129.024 2.80 26 
         8. อําเภอเวียงหนองลอง 49.433 1.10   45 

รวมท้ังส้ิน 4,505.882 100  
   ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน (ป 2562) 

   
อาณาเขต 

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

 
1.2.2 สภาพพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขาที่ราบอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัด สวนหนึ่งของท่ีราบแองเชียงใหม-ลําพูน หรือท่ีราบลุมแมน้ําปง แมน้ํากวง เปนท่ีตั้งของ
อําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง ตัวเมืองลําพูนมีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ําทะเล           
ปานกลาง และตอนเหนือ ของอําเภอบานโฮง มีความสูงเฉลี่ย 200 - 400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
พ้ืนท่ีคอยลาดสูงข้ึนในตอนกลาง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต และตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตอําเภอแมทา ตอนใตของ
อําเภอบานโฮง อําเภอทุงหัวชาง และอําเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ       
ความสูง ระหวาง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป ระดับความสูง จะลดลงเม่ือเขาเขตท่ีราบในอําเภอลี้ ท่ีระดับ          
ความสูงประมาณ 400 - 800 เมตร แลวคอย ๆ ยกตัวสูงข้ึนมาทางทิศใต ซ่ึงเปนเขตชายแดนติดตอกับจังหวัด
ลําปางและจังหวัดตากท่ีระดับความสูง 600 - 1,000 เมตร 
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กรมพัฒนาท่ีดินไดแบงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลําพูนออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 
1) พ้ืนท่ีราบเรียบและคอนขางราบเรียบ   (Flat to nearly flatland)  

พ้ืนท่ีประมาณรอยละ 12 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบมีความลาดเอียงสวนใหญอยูระหวางรอยละ 0 - 2 เปนบริเวณกวางทางตอนเหนือของจังหวัดลําพูน 
ทางฝงซายของแมน้ําปง และบริเวณสองฟากฝงแมน้ํากวง ตั้งแตทางตอนใตของบานสบทา ตําบลปากบอง 
อําเภอปาซางบางแหงพบท่ีราบแคบๆ ระหวางเขาซ่ึงเกิดตามสองฟากของลําน้ําสายตางๆ เชน แมน้ําลี้ และ
แมน้ําแมทา เปนตน แตมีพ้ืนท่ีไมมากนักโดยปกติแลวน้ําจากแมน้ําไมคอยทวมถึง สวนบริเวณท่ีราบเรียบอยู
ต่ําสุดใกลกับลําน้ําในปจจุบัน  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณใกลกับแมน้ําปงและชวงระหวางแมน้ําปงกับแมน้ํากวง          
ในฤดูน้ําหลากจะถูกน้ําบาทวมเปนประจําทุกปสวนตามริมฝงแมน้ําปงนั้น ขณะท่ีน้ําบาทวมตะกอน             
ขนาดใหญก็จะตกจมอยูริมฝงน้ํา ทําใหมีลักษณะเปนคันดินธรรมชาติแคบๆ ขนานไปกับลําน้ํา มีพ้ืนท่ีสูงกวา  
ท่ีราบต่ําหางฝงออกไปเล็กนอย ซ่ึงเปนท่ีตั้งบานเรือนของราษฎรท่ีอาศัยอยูตามริมฝงแมน้ําปง 

 
2) พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชัน (Undulating and Rolling terrace)  

พ้ืนท่ีประมาณรอยละ 24 ของพ้ืนที่ท้ังหมด มีความสูงจากระดับน้าํทะเลประมาณ 350 - 
600 เมตร มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลอนคลื่นสูงๆ ต่ําๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศ ทําให
ทางน้ําไหลกัดเซาะลึกลงไปในแนวดิ่ง ท้ิงบริเวณท่ีเปนดินตะกอนบริเวณเหลานี้ในปจจุบันจะมีลําหวยและทาง
น้ําไหลผานกัดเซาะอยูโดยท่ัวไป 

 
3) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน ( Hills and Mountains) 

เปนลักษณะภูมิประเทศซ่ึงประกอบเปนพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ีประมาณ 
รอยละ 64 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอนตอเนื่องกันไป ตั้งแต
บริเวณทิศตะวันออก ซ่ึงติดตอกับเขตจังหวัดลําปาง เปนแนวลงมาจนถึงทางทิศใตของอําเภอลี้ ซ่ึงติดตอกับ
จังหวัดตาก และเลาะลําน้ําแมปงข้ึนไปทางทิศเหนือติดตอกับเขตจังหวัดเชียงใหม สวนทางทิศตะวันตกของ
พ้ืนท่ี สวนใหญ มีความลาดเอียงมากกวารอยละ 16 ข้ึนไป มีความสูง จากระดับน้ําทะเล 600-1,000 เมตร          
ในบริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอนของจังหวัดลําพูนนี้ จะมีลําหวยและทางน้ําเล็ก ๆ อยูมากมาย            
แตสวนใหญมีน้ําไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น 

1.2.3 การใชท่ีดินของจังหวัดลําพูน 
จังหวัดลําพูนมีเนื้อท่ีท้ังหมด จํานวน 2,816,176 (ไร) แบงเปนเนื้อท่ีปา จํานวน 1,621,023 (ไร) 

คิดเปนรอยละ 57.56 เปนเนื้อท่ีไมผลและไมยืนตน จํานวน 466,957 คิดเปนรอยละ 16.58 เปนเนื้อท่ีใช
ประโยชนนอกการเกษตร (ไร) จํานวน 392,506 คิดเปนรอยละ 13.93 เปนเนื้อท่ีพืชไร (ไร) จํานวน 141,245 
คิดเปนรอยละ 5.02 เปนเนื้อท่ีนาขาว (ไร) จํานวน 128,752 คิดเปนรอยละ 4.57 เปนเนื้อท่ีใชประโยชนทาง
การเกษตร (ไร) จํานวน 49,860 คิดเปนรอยละ 1.77 เปนเนื้อท่ีสวนผักและไมดอกไมดอกไมประดับ (ไร) 
จํานวน  15,833 คิดเปนรอยละ 0.57 
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จังหวัด 
เน้ือที่

ทั้งหมด 
(ไร) 

เน้ือที่ปาไม 
(ไร) 

เน้ือที่ไม
ผลและไม

ยืนตน 
(ไร) 

เน้ือที่ใช
ประโยชน 

นอก
การเกษตร 

(ไร) 

เน้ือที่พืช
ไร 
(ไร) 

เน้ือที่นา
ขาว 
(ไร) 

เน้ือที่ใช
ประโยชน 

ทาง
การเกษตร 

(ไร) 

 
เน้ือที่สวนผัก
และไมดอกไม

ดอกไม
ประดบั 
(ไร) 

ลําพูน 2,816,176 1,621,023 466,957 392,506 141,245 128,752 49,860 15,833 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

1.2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดลําพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซ่ึงตามตําแหนงท่ีตั้งอยูในเขตรอนท่ีคอนไปทางเขตอากาศอบอุน 

ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลจากทะเลจึงมีฤดูแลงท่ี
ยาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัด ในฤดูรอนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3 ชวงฤดู คือ ชวง
เดือนมีนาคมกับเมษายน มีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเปนฤดูฝน และชวง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธมีอากาศหนาวเย็นเปนฤดูหนาว ในฤดูหนาวและฤดูรอนจะเปนชวงฤดูแลงท่ีมี
ระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน ทําใหอากาศจะไมรอนเทากับในฤดูรอนและไม
หนาวเย็นเทาฤดูหนาว คือ มีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดูดังกลาว 
 

อุณหภูมิของอากาศรายปของจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2559 – 2562 
   หนวย : องศาเซลเซียส 

จังหวัด 
อุณหภูมิต่าํสุด อุณหภูมิสูงสดุ อุณหภูมิเฉลี่ย 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 
ลําพูน 9.2 13.3 14.2 9.0 44.0 39.5 38.0 42.2 27.2 27.5 26.8 28.2 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  รวบรวมโดย : รายงานขอมูลสถิติ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา  

 

ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของจังหวัดลําพูน  พ.ศ. 2559 – 2562 

จังหวัด พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ลําพูน 

2559 44.8 0.1 5.9 9.2 153.1 277.2 222.8 164.5 268.7 136.0 24.6 6.5 1,313.4 

2560 62.2 0.0 48.2 98.1 121.9 68.2 120.3 201.8 176.6 105.6 67.3 5.9 1,076.1 

2561 2.5 2.0 5.2 41.1 162.3 135.8 111.9 140.3 190.2 121.1 64.4 3.9 980.7 

2562 38.6 0.0 0.0 13.5 110.6 57.3 53.0 292.6 233.3 62.9 41.8 19.9 923.5 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  รวบรวมโดย : รายงานขอมูลสถิติ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันท่ีฝนตก และความช้ืนสัมพัทธรายปของจังหวัดลําพูน  พ.ศ. 2559 – 2562 
 

จังหวัด 

2559 2560 2561 2562 

ปริมาณ 

ฝนตก 

(มม.) 

จํานวน 

วันที่ฝน
ตก 

(วัน) 

ความชื้น
สัมพันธ
เฉลี่ย 

(%) 

ปริมาณ 

ฝนตก 

(มม.) 

จํานวน 

วันที่ฝนตก 
(วัน) 

ความชื้น
สัมพันธ
เฉลี่ย 

(%) 

ปริมาณ 

ฝนตก 

(มม.) 

จํานวน
วันที่ฝน

ตก 

(วัน) 

ความชื้น
สัมพันธ
เฉลี่ย 

(%) 

ปริมาณ 

ฝนตก 

(มม.) 

จํานวน
วันที่
ฝนตก 

(วัน) 

ความชื้น
สัมพันธ
เฉลี่ย 

(%) 

ลําพูน 1,313.4 119 72.00 1,076.1 101 69.90 980.7 108 72.00 923.5 92 69.5 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  รวบรวมโดย : รายงานขอมูลสถิติ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนของจังหวัดลําพูน  พ.ศ. 2559 – 2562 
      หนวย : นอต  

จังหวัด พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ลําพูน 
  

2559 0.7 1.3 1.2 1.6 1.6 1.9 1.5 1.6 1.3 1.0 1.0 1.0 

2560 0.9 1.4 1.4 1.3 1.2 2.2 1.8 1.6 1.2 1.0 1.1 1.1 

2561 0.9 1.1 1.4 1.5 1.3 1.0 1.1 1.2 1.2 0.8 1.0 1.1 

*2562 0.1 0.3 0.7 0.4 0.3 0.7 1.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  รวบรวมโดย : รายงานขอมูลสถิติ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา *ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
1.3 การปกครอง ประชากร สังคมและวัฒนธรรม 

1.3.1 การแบงเขตการปกครอง 
จังหวัดลําพูน แบงเขตการปกครองสวนภูมิภาค ออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล 577 หมูบาน 17 
ชุมชนและมีการปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมืองลําพูน 1 แหง 
เทศบาลตําบล 39 แหง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 17 แหง 

 
 
 

อําเภอ 
ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ตําบล หมูบาน 
เทศบาลเมือง 

/ ตําบล 
อบต. ชุมชน 

ระยะทาง
หางจาก
จังหวัด 
(กม.) 

1. อําเภอเมืองลําพูน 
(รวมเทศบาลเมืองลําพูน/
เทศบาลตําบล) 

479.825 15 159 14 1 17 2  

2. อําเภอปาซาง 299.950 9 90 4 4 - 11   
3. อําเภอบานโฮง 596.901 5 62 2 4 - 36   
4. อําเภอแมทา 762.630 6 71 7 1 - 25   
5. อําเภอลี้ 1,701.990 8   99 7 3 - 105   
6. อําเภอทุงหัวชาง 486.129 3 35 1 3 - 105   
7. อําเภอบานธ ิ 129.024 2 36 1 1 - 26   
8. อําเภอเวยีงหนองลอง 49.433 3 25 3 - - 45   

รวม 4,505.882 51 577 39 17 17  
 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ ธันวาคม 2562) 
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1.3.2 ประชากร 
ป 2562 จังหวัดลําพูน มีประชากร จํานวน 405,075 คน แยกรายละเอียดดังนี้ 

  - เพศชาย จํานวน 195,140 คน 
  - เพศหญิง จํานวน 209,935 คน 
  - ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยอยูท่ี 90.02 คนตอตารางกิโลเมตร 

ขอมูลประชากรและจํานวนบานแยกรายอําเภอ ป 2562 
 

อําเภอ 
ทะเบียนราษฎร ป 2562 

ชาย หญิง รวม จํานวนบาน 

1. เมืองลําพูน 68,985 77,882 146,867 75,936 
2. ปาซาง 26,113 28,499 54,612 23,942 
3. บานโฮง 19,178 20,491 39,669 15,892 
4. แมทา 19,025 19,799 38,824 16,667 
5. ลี ้ 35,017 34,988 70,005 24,836 
6. ทุงหัวชาง 10,116 10,031 20,147 7,531 
7. บานธิ 8,462 9,204 17,666 7,534 
8. เวียงหนองลอง 8,244 9,041 17,285 7,474 

รวม 195,140 209,935 405,075 179,812 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน  ขอมูล ณ ธันวาคม 2562 

 
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของพ้ืนท่ี และประชากรแยกรายอําเภอ จังหวัดลําพูน ป 2562 

 

อําเภอ 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตารางกิโลเมตร) 
ประชากร 

(คน) 
ความหนาแนน 

ประชากรตอพ้ืนท่ี 1 ตร.กม. 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เมือง 479.825 10.78 146,867 36.26 309.85 

2. ปาซาง 299.950 6.52 54,612 13.48 182.04 

3. บานโฮง 596.901 13.31 39,669 9.79 66.45 

4. แมทา 762.630 16.68 38,824 9.58 50.88 

5. ลี ้ 1,701.990 37.96 70,005 17.28 41.13 

6. ทุงหัวชาง 486.129 10.79 20,147 4.97 41.45 

7. บานธิ 129.024 2.72 17,666 4.36 136.95 

8. เวียงหนองลอง 49.433 1.24 17,285 4.27 352.76 

รวม 4,505.882 100 405,075 100 90.02 

 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน  ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2562 
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1.3.3 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ีสําคัญ 

1) จังหวดัลําพูนมีแหลงขอมูลและความรูดานวัฒนธรรม  ดังนี้ 
(1)  หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี   1   แหง 
(2)  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย  1   แหง 
(3)  พิพิธภัณฑวัด     1   แหง 
(4)  พิพิธภัณฑเอกชน    2   แหง 
(5)  ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด    1   แหง 
(6)  ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ    8   แหง 
(7)  ศูนยวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา            18   แหง 
(8)  สภาวัฒนธรรมจังหวัด    1    แหง 
(9)  สภาวัฒนธรรมอําเภอ    8    แหง 
(10)  สภาวัฒนธรรมตําบล            51   แหง 
(11)  โบราณสถาน             17   แหง 
(12) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย          43   แหง 
(13)  ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 1   แหง 
(14)  ชางฝมือพ้ืนบาน              10   สาขา 

 

2) ดานการสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพชนจนถึงลูกหลาน ในปจจุบันไดมีการจัดการเรียน     
การสอนในสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงไดมีการจัดการเรียนการสอนข้ึนในชุมชนของ
ตนเอง เชน หมูบาน โรงเรียน โดยไดเชิญบุคลากรท่ีมีความรูดานวัฒนธรรมและมีความชํานาญดานภูมิปญญา
ของทองถ่ินมาเปนวิทยากรถายทอดความรู กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ดังนี้ 

2.1)  การเรียนการสอนในวัด  ไดแก  การอานและการเขียนอักษรพ้ืนเมือง  ศิลปะการตี
กลองหลวง การเรียนรูทางศิลปะการฟอนรํา  เชน  ฟอนเล็บ  ฟอนยอง  ฟอนหริภุญไชย 

2.2) การเรียนการสอนในหมูบานและสถานศึกษา  ไดแก 
 - การฝกสอนดนตรีพ้ืนเมือง  เชน  สะลอ  ซอ  ซึง 
 - การฝกสอน   จอย   คาว   ซอ 
 - การทอผาพ้ืนเมือง 
 - ชางฝมือ  เชน  การแกะสลัก จักสาน 
 - งานปนหมอน้ําดินเผา 
 - ผลิตภัณฑจากมะพราว 
 - มีดสามหวง 
 - งานปูนปน 
 - สานสาดแหยง 
 - ผายกดอก 
 - ปราสาทนก 
 - น้ําถุง 
 - ผาทอก่ีเอว 
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 3) ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

(1) ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย 
(2) ประเพณีทําบุญสลากภัต (ตานกวยสลาก) 
(3) ประเพณีวันสงกรานต (ปใหมเมือง) 
(4) ปาเวณีสรงน้ําพระพุทธรูปปใหมเมืองหละปูน 
(5) ปาเวณีแหไมคํ้าโพธิ์สะหลี 
(6) ประเพณีบวงสรวงเจาพอผาดาน 
(7) ประเพณีแหครัวตานและพิธีเปลี่ยนผาหมสรีระครูบาเจาชัยวงศาพัฒนา 
(8) ประเพณีตักน้ําทิพยดอยขะมอ 
(9) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยกวางคํา 
(10) ประเพณีตวยฮอยครูบาไหวสาพระพุทธบาทสามยอด 
(11) ประเพณีสรงน้ําพระเจาตนหลวง 
(12) ประเพณีใสขันดอกบูชาเสาอินทขิล 
(13) ประเพณีสืบชะตาหลวงและเปลี่ยนผาหมรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิชัย 
(14) ประเพณีไหวสาปารมีครูบาเจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย 
(15) ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ําบานธิ 
(16) ประเพณีแตงสีอวดลายผาฝายดอนหลวง 
(17) ประเพณีแหลูกแกววัดพระพุทธบาทตากผา 
(18) ประเพณีลอยกระทง (ยี่เปง) 
(19) ประเพณีทําบุญปอยหลวง 
(20) ประเพณีทานขาวใหม 
(21) ประเพณีแหแคหลวง 
(22) ประเพณีการแขงขันกลองหลวงลานนา 
(23) ประเพณีเขาโสสานกรรม (เขากรรม) 
(24) ประเพณีฟงเทศนมหาชาติ 

       ที่มา : สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู (2562) 
 

4) ปฏทิินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน 
จังหวัดลําพูนไดใหความสําคัญของเรื่องประเพณีวัฒนธรรม โดยมีการจัดปฏิทินกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในรอบเดือน ซ่ึงรายละเอียดของกิจกรรมประเพณีแตละชวงเดือน              
มีดังตอไปนี้ 
 
 

กําหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

มกราคม 
เดือน 4 เหนือ 

- ประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม วัดในจังหวัดลาํพูน - ทําบุญตักบาตร 
- ปฏิบัติธรรม 

- ประเพณีตานขาวใหม  วัดในจังหวัดลาํพูน 
 

- ถวายทานขาวใหม (ผลผลิตใหม) 
- ทําบุญตักบาตร 
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กําหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

กุมภาพันธ 
เดือน 5 เหนือ 

- ประเพณีปอยหนอย (แหลูกแกว)    วัดในจังหวัดลําพูน - ขบวนแหลูกแกว 
- พิธีบรรพชาอุปสมบท 

มีนาคม 
เดือน 6 เหนือ 

- ประเพณีปอยหลวง วัดในจังหวัดลําพูน - ขบวนแหครัวทาน 
- ทําบุญถวายครัวทาน 

- ประเพณีสรงน้ําครูบาศรีวิชัย วัดบานปาง อําเภอลี้ - พิธีสรงน้ําครูบาศรีวชิยั 
- ทําบุญตักบาตร 

- มหกรรมกลองหลวงลานนาไหวสา
พระพุทธบาทตากผา 

วัดพระพุทธบาทตากผา 
อําเภอปาซาง 

- ขบวนฟอนเล็บ , ขบวนกลอง
หลวง 
- แขงขันการตีกลองสะบัดชัย , 
กลองหลวง 

เมษายน 
เดือน 7 เหนือ 

- ประเพณีสงกรานตและสรงน้ํา
พระพุทธรูปปใหมเมืองหละปูน 

อําเภอเมืองลําพูน - ทําบุญตักบาตร, สรงน้ําพระ 
- ขบวนแหสงกรานต 
- ประกวดโคมลอย 
- การแสดงทางวัฒนธรรม ฟอนเล็บ 
ฟอนยอง 

- งานแตงสีอวดลายผาฝายดอน
หลวง 

บานดอนหลวง 
อําเภอปาซาง 

- การแสดงพ้ืนบาน 
- ออกรานผลิตภณัฑผาฝาย 

- ประเพณีแหไมคํ้าโพธิ์สะหลี วัดบานดงหลวง 
อําเภอเวียงหนองลอง 

- ขบวนแหไมคํ้าโพธิ์สะหลี 
- การแสดงพ้ืนบาน 

- ประเพณีไหวสาสามครูบา อําเภอลี้  
- ประเพณีบวงสรวงเจาพอผาดาน อางเก็บน้ําแมกึม 

ตําบลทากาศ 
อําเภอแมทา 

- ขบวนแหเครื่องบวงสรวง 
- การแสดงศิลปะพ้ืนบาน 
- พิธีบวงสรวง 

 
พฤษภาคม 

เดือน 8 เหนือ 
 

- ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริ
ภุญชัย (แปดเปง) 
 

วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร 
อําเภอเมืองลําพูน 

- ขบวนแหน้ําสรงพระราชทาน 
- ประกวดฟอนเล็บ 
- ประกวดตีกลองหลวงชิงถวย
พระราชทาน 

- ประเพณีแหครัวตานและพิธี
เปลี่ยนผาหมสรีระครูบาเจาชัยวงศา
พัฒนา 

วัดพระบาทหวยตม 
อําเภอลี้ 

- ทําบุญตักบาตร 
- ขบวนแหครัวตาน 
- ฟงเทศน 

- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยกวาง
คํา 

วัดพระธาตุดอยกวางคํา 
อําเภอทุงหัวชาง 

- ทําบุญตักบาตร 
- พิธีสรงน้ําพระธาตุฯ 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- ประเพณีตวยฮอยครูบาไหวสา 
พระพุทธบาทสามยอด 

วัดพระพุทธบาทสาม
ยอด อําเภอบานโฮง 

- พิธีสรงน้ําพระธาตุฯ 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- ประเพณีเตียวข้ึนดอยและพิธีตัก
น้ําทิพยดอยขะมอ 

วัดดอยขะมอ 
อําเภอเมืองลําพูน 

- กิจกรรมเตียวข้ึนดอย 
- พิธีตกัน้ําทิพย 
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กําหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

  - การปฏิบัติธรรม 
- ประเพณีสรงน้ําพระบรม
สารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทวัด
พระพุทธบาทตากผา 

วัดพระบาทตากผา 
อําเภอปาซาง 

- ขบวนแหน้ําสรงพระราชทาน 
- พิธีสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ 

 
มิถุนายน 

เดือน 9 เหนือ 

- ประเพณีไหวสาปารมีครูบาศรีวิชัย 
นักบุญแหงลานนาไทย 

วัดจามเทวี 
อําเภอเมืองลําพูน 

- นิทรรศการครูบาศรีวิชัย 
- การแสดงพ้ืนบาน 

- ประเพณีใสขันดอกบูชาเสาอิน
ทขิล 

วัดอินทขิล 
อําเภอปาซาง 

- ทําบุญตักบาตร 
- ใสขันดอก 

- ประเพณีสรงน้ําพระเจาหลีก
เคราะห 

วัดพระเจาตนหลวง 
อําเภอบานโฮง 

- ขบวนแหครัวทาน 
- พิธีสรงน้ําพระเจาหลีกเคราะห 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
 

- ประเพณีสืบชะตาหลวงและ
เปลี่ยนผาหมรูปเหมือนครูบาเจาศรี
วิชัย 

วัดบานปาง 
อําเภอลี้ 

- ทําบุญตักบาตร 
- พิธีเปลี่ยนผาหมรูปเหมือนครูบา
เจาศรีวิชัย 

- ประเพณีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทหวยตม 
อําเภอลี้ 

- พิธีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท 

- ประเพณีเลี้ยงผีปูยาฟอนผีมดผีเม็ง ทุกอําเภอในจังหวัด
ลําพูน 

- กิจกรรมฟอนผีมดผีเม็ง 

- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา อําเภอบานธิ - พิธีเลี้ยงผีขุนน้ํา 
- พิธีบวชปา 

กรกฎาคม 
เดือน 10 เหนือ 

- ประเพณีแหชางเผือก อําเภอทุงหัวชาง - พิธีแหชางเผือกเพ่ืออนุรักษ
ธรรมชาต ิ

- ประเพณีหลอและถวายเทียน
พรรษา 

ทุกอําเภอในจังหวัด
ลําพูน 

- กิจกรรมหลอเทียนพรรษา 
- ขบวนแหเทียนพรรษา 

สิงหาคม 
เดือน 11 เหนือ 

- ประเพณีถวายตนเงินตนทอง 
 

วัดเหลาดู 
อําเภอเวียงหนองลอง 

- พิธีทําบุญถวายตนเงินตนทอง 

- งานเทศกาลลําไยจงัหวัดลําพูน ศูนยบริการนักทองเท่ียว 
บริเวณเชิงสะพานทา
ขาม อําเภอเมืองลําพูน 

- ประกวดผลผลิตลําไย ประกวด
ธิดาลําไย 
- นิทรรศการทางวิชาการให
เกษตรกร 

กันยายน 
เดือน 12 เหนือ 

- ประเพณีทานสลากภัต 
- ประเพณีสลากยอม 

วัดพระธาตุหริภุญชัย 
วัดในจังหวัดลําพูน 

- พิธีทานสลากภัต 
- ขบวนแหสลากยอม 

ตุลาคม 
เดือนเก๋ียง 

- ประเพณีออกพรรษาและ 
ตักบาตรเทโว 

วัดในจังหวัดลําพูน - ทําบุญตักบาตร 
- ฟงธรรมเทศนา 

- ประเพณีถวายผากฐิน วัดในจังหวัดลําพูน - ขบวนแหกฐินพระราชทาน 
- การแสดงพ้ืนบาน 
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กําหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

- ประเพณีแขงขันเรือยาววัดบาน
กอง 
(วันออกพรรษา) 

ขางโรงเรียนวัดบานกอง 
อําเภอปาซาง 

- แขงขันเรือยาว 5 - 20 ฝพาย 
- กิจกรรมตางๆ 

พฤศจิกายน 
เดือนยี่ 

- ประเพณีเดือนยี่เปง ฟงเทศน
มหาชาต ิ

วัดในจังหวัดลําพูน - กิจกรรมเทศนมหาชาติ 
- ลอยกระทง 

- ประเพณีแหแคหลวง อําเภอบานโฮง - ประกวดขบวนแหแคหลวง 
- การแสดงพ้ืนบาน 

- ประเพณีแขงเรือยาวประจําป อําเภอปาซาง - การแขงเรือยาว 
- การแสดงพ้ืนบาน 

ธันวาคม 
เดือน 3 เหนือ 

- งานพระนางจามเทวีและงานฤดู
หนาวกาชาดจังหวัดลําพูน 

สนามกีฬากลาง 
จังหวัดลําพูน 

- การแสดงมหรสพตาง ๆ การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม 
- การออกรานจําหนายท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

- งานรวมใจสืบสานตํานานปาซาง ศูนยแสดงศิลปะ 
หัตถกรรมและสาธิต
เทศบาลตําบลปาซาง 

- การออกรานจําหนายของดีปา
ซาง 
- ชิมอาหารพ้ืนเมืองในบรรยากาศ
พ้ืนบาน 

- งานฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง อําเภอลี้ , อําเภอทุงหัว
ชาง , อําเภอแมทา และ
อําเภอบานโฮง 

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชน
เผา 
- การสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ของชนเผา 

ที่มา : สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู (ป 2562) 
 

1.3.4 การศาสนา (ศาสนาพุทธ) 
ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดลําพูน 

1) ขอมูลวัด/สํานักสงฆ (แยกมหานิกาย/ธรรมยุต) 
อําเภอ วัด/สํานักสงฆ ท่ีพักสงฆ วัดราง 

มหานิกาย ธรรมยุต 
เมืองลําพูน 163 1 8 157 
ปาซาง 72 3 8 54 
แมทา 37 0 13 25 
บานธ ิ 25 1 1 32 
บานโฮง 47 1 11 3 
เวียงหนองลอง 17 0 1 5 
ลี ้ 59 2 15 2 
ทุงหัวชาง 19 0 17 4 

รวม 439 8 74 282 
ที่มา : สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัลําพูน ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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2) จํานวนพระภิกษุและสามเณร  (แยกรายอําเภอ) 
อําเภอ มหานิกาย ธรรมยุต 

พระภิกษุ สามเณร พระภิกษุ สามเณร 

เมืองลําพูน 532 565 16 0 
ปาซาง 235 136 20 0 
แมทา 119 79 2 3 
บานธ ิ 67 32 1 0 
บานโฮง 168 177 6 0 
เวียงหนองลอง 54 25 1 0 
ลี ้ 276 254 5 0 
ทุงหัวชาง 57 33 0 0 
รวม 1,508 1,301 50 3 

ที่มา : สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัลําพูน ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

3) องคกร/เครือขายและบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา จังหวัดลําพูน 

 ประเภทองคกร 

(1) สํานักศาสนศึกษา     74 แหง 

(2) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน มหานิกาย   9 แหง 

(3) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน ธรรมยุตินิกาย  1 แหง 

(4) หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล   63  แหง 

 ประเภทบุคคล 

(1) พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม    64 รูป 

(2) พระปริยัติธรรม แผนกบาลี    13  รูป 

(3) พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ    44 รูป 

(4) พระจริยนิเทศ       3 รูป 

(5) พระธรรมทูต      55 รูป 

(6) พระบัณฑิตเผยแผ      5 รูป 

(7) พระวิปสสนาจารย     11 รูป 

(8) พระปริยัตินิเทศก      8 รูป 
ที่มา : สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัลําพูน ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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1.4  โครงสรางการบริหารราชการ 
  จังหวัดลําพูนมีหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีบริหารราชการในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
  1) หนวยงานการบริหารราชการสวนกลางท่ีมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน รวมท้ังสิ้น  
32 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 11 หนวยงาน 
  2) หนวยงานการบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนสวนราชการประจําจังหวัด ซ่ึงกระทรวง 
ทบวง กรม ตางๆ ไดจัดสงมาปฏิบัติราชการในจังหวัด รวมท้ังสิ้น 34 หนวยงาน 
  3) หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 58 แหง ประกอบดวย องคการบริหาร               
สวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาลเมือง 1 แหง  เทศบาลตําบล 39 แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 17 แหง 
  4) องคกรอิสระ 3 หนวยงาน (1. กกต.จังหวัด 2. ป.ป.ช.จังหวัด 3. สตง.จังหวัด) 

  องคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี (NGO)  ไดแก 
  1)  เครือขายองคกรชุมชนจังหวัดลําพูน 
  2)  โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดลําพูน 
  3)  โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรชุมชนจังหวัดลําพูน 
  4)  โครงการสตรีและเยาวชนลําพูน 
  5)  โครงการรวมพัฒนาชนบทลําพูน มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน 
  6)  สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ลําพูน 
 

1.5  โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ 
1.5.1 การไฟฟา 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูนสามารถใหบริการไฟฟาครอบคลุมพ้ืนท่ีการปกครอง                        

ของจังหวัด รวม 8 อําเภอ มีไฟฟาครอบคลุมทุกหมูบาน โดยกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน 

สวนใหญสั่งซ้ือมาจากสถานีจายไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีแหลงผลิตท่ีสําคัญ 1 แหง คือ 

โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สามารถใหบริการไฟฟาครอบคลุมพ้ืนท่ี

การปกครองของจังหวัดลําพูน 8 อําเภอ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน มีสถานีจายไฟยอย จํานวน 8  แหง ดังนี ้

  1) สถานีไฟฟาลําพูน 1 ตั้งอยูท่ีบานปาเสา ริมถนนสายลําพูน - เชียงใหม (สายเกา) 

  2) สถานีไฟฟาลําพูน 2 ตั้งอยูท่ีตําบลอุโมงค ริมถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม - ลําพูน 

  3) สถานีไฟฟาลําพูน 3 ตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน 

  4) สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนท่ี 1 ตั้งอยูท่ีบานหนองเปด ตําบลบานกลาง    

      อําเภอเมืองลําพูน 

  5) สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนท่ี 2 ตั้งอยูท่ีบานสันปาฝาย ตําบลบานกลาง 

      อําเภอเมืองลําพูน 

  6) สถานีไฟฟาบานโฮง   

             7) สถานีไฟฟาปาซาง           

            8) สถานีไฟฟาลี้         
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สถิติผูใชไฟฟาและการจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
จําแนกตามประเภทผูใช จังหวัดลําพูน พ.ศ.2562 

 

ประเภทผูใช 2562 

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 191,613 
พลังงานไฟฟาท่ีจําหนายและใช (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 1,361,584,495 

บานท่ีอยูอาศัย 250,691,831 
กิจการขนาดเล็ก 125,132,631 
กิจการขนาดกลาง 179,004,831 
กิจการขนาดใหญ 788,646,742 

อ่ืน ๆ  18,108,460 
หมายเหตุ : 1/ กลุมอื่นๆ ประกอบดวย ผูใชไฟฟาประเภท กิจการเฉพาะอยางองคกรที่ไมแสงหากําไร สูบน้ําเพื่อการเกษตร ไฟฟาชั่วคราวและไฟฟรี 
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมภิาค  
รวบรวมโดย : สํานกังานสถติิแหงชาติ (ป2562) 
 

1.5.2 การประปาสวนภูมิภาค  
ปจจุบันการประปาสวนภูมิภาคในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน มีจํานวน 2 สาขา ดังนี้ 
1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน มีเขตจําหนายน้ําและหนวยบริการ รวม 3 แหง ดังนี้ 

1.1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน แมขายลําพูน รับน้ําดิบจากแมน้ําปง หนาฝายพญา
อุต และปจจุบันใชน้ําจากบอบาดาล (บริเวณสํานักงาน) สูบจายน้ําของพ้ืนท่ีสูง บานปาสัก ดอยติ ใหบริการ
น้ําประปาในพ้ืนท่ี 10 ตําบล ไดแก ตําบลในเมือง ตําบลเวียงยอง ตําบลตนธง ตําบลริมปง ตําบลเหมืองงา 
ตําบลอุโมงค ตําบลหนองชางคืน ตําบลปาสัก ตําบลบานกลาง และตําบลมะเขือแจ 

1.2) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน หนวยบริการทาสบเสา ใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําแมเสา 
ใหบริการน้ําประปาในพ้ืนท่ีตําบลทาสบเสาและตําบลทาสบชัย  

1.3) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน หนวยบริการปาซาง ใชน้ําดิบจากบอบาดาล
ใหบริการน้ําประปาในพ้ืนท่ีตําบลปาซาง  

 
ขอมูลการใชน้ําของสํานักงานประปา การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน 

รายการ จํานวน หนวย 

   จํานวนผูใชน้ําท้ังหมด (ราย) 17,454 ราย 

   กําลังผลิตท่ีใชงาน (ลูกบาศกเมตร/วัน) 220 ลบ.ม./วัน 

   ปริมาณน้ําผลิต (ลูกบาศกเมตร) 462,692 ลบ.ม./เดือน 

   ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลูกบาศกเมตร) 434,163 ลบ.ม./เดือน 

   ปริมาณน้ําจําหนาย (ลูกบาศกเมตร) 325,103 ลบ.ม./เดือน 
   ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมลู ณ เดือนกรกฎาคม 2563)  
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2) การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานโฮง ใชแหลงน้ําจากแมน้ําลี้ ใหบริการน้ําประปาครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลบานโฮง 

 
ขอมูลการใชน้ําของสํานักงานประปา การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานโฮง 

รายการ จํานวน หนวย 

จํานวนผูใชน้ําท้ังหมด 1,380 ราย 

กําลังผลิตท่ีใชงาน 42 ลบ.ม./วัน 

ปริมาณน้ําผลิต 29,556 ลบ.ม./เดือน 

ปริมาณน้ําผลิตจาย 28,814 ลบ.ม./เดือน 

ปริมาณน้ําจําหนาย 20,965 ลบ.ม./เดือน 
      ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) 

 
1.5.3 การใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

จํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จําแนกตามการมีการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จังหวัดลําพูน พ.ศ.2562 
 

รายการ ป พ.ศ.2562 

จํานวนประชากร อายุ 6 ปข้ึนไป (คน) 389,002 

การใชคอมพิวเตอร (คน) 
ใช 106,480 

ไมใช 282,522 

การใชอินเตอรเน็ต (คน) 
ใช 173,886 

ไมใช 215,116 

การมีโทรศัพทมือถือ (คน) 
ใช 317,313 

ไมใช 71,689 
หมายเหตุ : ต้ังแต ป 2557 มกีารปรับใชคาคาดประมาณประชากรชุดใหมตามรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583,  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,กุมภาพนัธ 2556      
ท่ีมา : การสํารวจการมกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน สํานกังานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
รวบรวมโดย : สํานกังานสถิติแหงชาติ (ป 2562) 
 

1.5.4 การคมนาคมและขนสง 

จังหวัดลําพูนมีเสนทางในการเดินทางติดตอกับพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงตางๆ ดังนี้  

ก. ทางบก          
1) ทางรถยนต 

(1) ติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 33 

กิโลเมตร (สายซุปเปอรไฮเวย ลําปาง - เชียงใหม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 26 

กิโลเมตร 
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(2) ติดตอกับจังหวัดลําปาง โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 
กิโลเมตร  และจากจังหวัดลําปางสามารถติดตอกับจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยอาศัยทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 11 

(3) ติดตอกับจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางจากจังหวัดลําพูนเขาสู จังหวัดเชียงใหม 
แลวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1019  ระยะทางประมาณ  210  กิโลเมตร 

(4) ติดตอกับจังหวัดแพรและนาน โดยอาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ผานจังหวัด
ลําปางจนถึงอําเภอเดนชัยจังหวัดแพร และเลี้ยวเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สูจังหวัดแพรและนาน 
ตามลําดับ 

เสนทางคมนาคมระหวางอําเภอเมืองลําพูนกับอําเภออ่ืน ๆ 
(1) เสนทางไปอําเภอปาซาง บานโฮง และอําเภอลี้ จากอําเภอเมืองลําพูน ไปตามทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 106 ลงสูทิศใตประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงอําเภอปาซาง จากอําเภอปาซางไปอีก

ประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงอําเภอบานโฮง และจากอําเภอบานโฮงไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตรจะถึงอําเภอลี้ 

ซ่ึงสามารถติดตอกับอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 

(2) เสนทางไปอําเภอทุงหัวชาง จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 

ลงสูทิศใต ผานอําเภอปาซาง และจากอําเภอปาซางประมาณ 19 กิโลเมตร เลี้ยวเขาสูทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1184 (แยกแมอาว - ทุงหัวชาง) อีกประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงอําเภอทุงหัวชาง 

(3) เสนทางไปอําเภอแมทาและอําเภอบานธิ จากอําเภอเมืองลําพูนตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11 ลงไปทางทิศใตประมาณ 25 กิโลเมตร จะถึงอําเภอแมทา และหากข้ึนไปทางทิศเหนือโดยใชทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 1147 ประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงอําเภอบานธิ 

(4) เสนทางไปอําเภอเวียงหนองลอง  จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 106ลงสูทิศใตผานอําเภอปาซาง ถึงแยกสันหางเสือ เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1031 จะเดิน

ทางเขาสูอําเภอเวียงหนองลอง รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 

2) ทางรถไฟ 
สถานีรถไฟลําพูนมีขบวนรถใหบริการท้ังเท่ียวข้ึนและเท่ียวลอง รวมวันละ 12 ขบวน 

แบงเปน 
(1) ขบวนรถใหบริการเท่ียวข้ึน (กรุงเทพฯ - เชียงใหม)  6 ขบวน 
(2) ขบวนรถใหบริการเท่ียวลอง (เชียงใหม - กรุงเทพฯ)  6 ขบวน 
ซ่ึงจังหวัดลําพูนมีสถานีรถไฟ 6 แหง ไดแก 

(1) สถานีลําพูน 
มีขบวนรถจอดรับ-สงผูโดยสารวันละ 12 ขบวน ดังนี้ 

       - ขบวนเดินรถเท่ียวลอง (เชียงใหม - กรุงเทพฯ) ไดแก ขบวน 102 , 8 , 408 , 
          52 , 14 และ 10 (ขบวน 102 และ 408 เปนรถไฟฟรีบรกิารเพ่ือประชาชน) 
       - ขบวนเดินรถเท่ียวข้ึน (กรุงเทพฯ - เชียงใหม) ไดแก ขบวน 109 , 9 , 13 , 51 , 
         407 , และ 7 (ขบวน 109 และ 407 เปนรถไฟฟรีบริการเพ่ือประชาชน) 
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(2) สถานีปาเสา 
       มีขบวนรถจอดรับ-สงผูโดยสารวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซ่ึงเปน
       รถไฟฟรีบริการเพ่ือประชาชน 

(3) สถานีหนองหลม 
       มีขบวนรถจอดรับ-สงผูโดยสารวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซ่ึงเปน
       รถไฟฟรีบริการเพ่ือประชาชน 

(4) สถานีศาลาแมทา 
       มีขบวนรถจอดรับ-สงผูโดยสารวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซ่ึงเปน
       รถไฟฟรีบริการเพ่ือประชาชน 

(5) สถานีทาชมพู 
       มีขบวนรถจอดรับ-สงผูโดยสารวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซ่ึงเปน
       รถไฟฟรีบริการเพ่ือประชาชน 

(6) สถานีขุนตาน 
       มีขบวนรถจอดรับ-สงผูโดยสารวันละ 12 ขบวนเชนเดียวกับสถานีลําพูน โดยมีท้ัง
       ขบวนรถไฟฟรีฯ และขบวนรถเชิงพาณิชย 
        ที่มา : สถานีรถไฟลําพูน (ป2561)  
 

ข. ทางอากาศ 
ผูที่มีความประสงคจะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร สามารถใชบริการจากทาอากาศ

ยานจังหวัดเชียงใหมได โดยมีระยะทางหางจากอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยใชเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม - ลําพูน) หรือถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลําพูน        
(Local Road) ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 30 - 40 นาที 

 

1.6 เศรษฐกิจ 
 1.6.1 โครงสรางเศรษฐกิจหลัก 
  จังหวัดลําพูนมีแมน้ําสําคัญไหลผานถึง 4 สาย ไดแก แมน้ํากวง แมน้ําปง แมน้ําลี้ และแมน้ํา
แมทา ชาวลําพูนสวนใหญ จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันมาก สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสวนใหญ
ข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ลําไย มะมวง หอมแดง กระเทียม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดในประเทศ 
นอกจากนั้นยังมีการประกอบอาชีพในลักษณะการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทอผา แกะสลักไม 
และการจักสานในชวงนอกฤดูเก็บเก่ียวอีกดวย  สวนดานปศุสัตวของจังหวัดลําพูนมีลักษณะการเลี้ยงสัตวเปน
การเลี้ยงแบบรายยอยภายในครอบครัวเปนสวนใหญ การเลี้ยงเปนฟารมมีบางแตไมแพรหลาย เชน อําเภอปาซาง 
อําเภอบานโฮง และอําเภอลี้ โดยใชทุงหญาในเขตปาสงวนและพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม สัตวท่ีเลี้ยง ไดแก สุกร โค 
เปด กระบือ แพะ หาน นอกจากนี้จังหวัดลําพูน เปนจังหวัดท่ีเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีสาคัญแหงหนึ่ง
ของภาคเหนือ โดยเศรษฐกิจของจังหวัดจะข้ึนอยูกับภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ โดยมีสัดสวนมูลคาการผลิต
อุตสาหกรรมคิดเปน รอยละ 68 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด รองลงมาเปนภาคการเกษตร และภาคการคา 
ท่ีรอยละ 9 และรอยละ 7 ตามลําดับ โดยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนภาคอุตสาหกรรม                   
การผลิตเพ่ือสงออก ทําใหมีมูลคา การลงทุนในแตละปคอนขางมาก ทําใหจังหวัดลําพูน เปนจังหวัดท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอหัวสูงท่ีสุดในภาคเหนือ 
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1.6.2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Pvovincil Product : GPP) ป พ.ศ. 2561 มูลคาเพ่ิม              

ณ ราคาประจําป เทากับ 75,648 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2560 คิดเปนรอยละ 2.45 โดยผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดตอหัว (GPP per capita) เทากับ 185,956 บาทตอป 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดลําพูน ณ ราคาประจําป 
หนวย : ลานบาท 

 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

 
 
 
 

ภาคการผลิต 2558 2559 2560F 2561F 
ภาคเกษตรกรรม  13,956 13,913 18,834 19,295 

• เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 13,956 13,913 18,834 19,295 

 ภาคนอกเกษตรกรรม 55,194 56,415 55,043 56,389 

• การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 232 316 242 248 

• การผลิต 33,183 32,944 31,891 32,671 

• ไฟฟา กาซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 1,285 1,286 1,360 1,393 

• การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล 

420 495 477 488 

• การกอสราง 1,975 1,708 1,777 1,821 

• การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 7,115 7,914 7,681 7,869 

• การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 392 405 382 391 

• ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 199 209 191 196 

• ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 402 319 388 397 

• กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,360 2,700 2,284 2,340 

• กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 1,386 1,799 1,664 1,705 

• กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 7 7 5 5 

• กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 135 139 129 132 

• การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1,425 1,448 1,704 1,745 

• การศึกษา 2,651 2,579 2,807 2,875 

• กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 1,347 1,432 1,328 1,361 

• ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 203 237 222 227 

• กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 477 478 512 525 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 69,151 70,329 73,877 75,684 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) 169,491 172,717 181,516 185,956 
ประชากร (1,000 คน) 408 407 407 407 
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1.7  บริการพ้ืนฐานดานสังคม 
 

1.7.1 ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาจังหวัดลําพูน 
(1) การศึกษาในระบบ 

    ตารางแสดงจํานวนสถานศึกษาและจํานวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดลําพูนจําแนกตาม
สังกัด ปการศึกษา 2561 

ท่ี สังกัด สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

หองเรียน ครู/อาจารย 

1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

245 
136 
94 
15 

34,670 
11,344 
10,754 
12,572 

2,250 
1,077 
774 
399 

2,252 
785 
696 
771 

สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
1.4 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
1.5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 

2 1,088 24 
- 

24 

138 
57 
81 

2 อาชีวศึกษา (สอศ.) 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
2.3 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
2.4 วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง 
2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครลูําพูนภาคเหนือ 
2.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินทรรตันลําพูน 

6 6,601 
2,758 
534 

1,447 
417 
908 
537 

264 
100 
17 
49 
18 
62 
18 

316 
132 
34 
34 
19 
78 
19 

3 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
3.1 กศน. 
3.2 เอกชน 

99 
74 
25 

15,689 
5,054 
10,635 

394 
- 

394 

771 
108 
663 

4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆลําพูน 

 
1 

 
700 

 
- 

 
- 

5 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (สพช.) 10 1,260 63 111 

6 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 17 5,166 221 311 
รวม 380 65,344 3,214 3,866 

ที่มา : สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดลําพนู (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561) 
 

 
(2)  การศึกษานอกระบบ 
      โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน (กศน.)  

สรุปดังนี้ 
-  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ    8  แหง 
-  หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองลําพูน             1  แหง 
-  หองสมุดประชาชนประจําอําเภอ                                                7  แหง 
-  ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล                                                  51 แหง 
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-  ศูนยการเรียนชุมชนไทยภูเขา “แมฟาหลวง”    15 แหง 
-  มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น       4,097 คน 
-  มีจํานวนครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาท้ังสิ้น   150 คน 

  ที่มา : สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัลําพูน (ขอมูล ณ เดือน 30 สิงหาคม 2560) 
 

(3) แหลงความรูอ่ืน ๆ จังหวัดลําพูนมีแหลงขอมูลและความรูดานวัฒนธรรม ดังนี้ 
- หอสมุดแหงชาติ -    แหง 

   - หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 1   แหง 
     - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย 1   แหง 
   - พิพิธภัณฑวัด 1   แหง 
    - พิพิธภัณฑเอกชน 2   แหง 
     - ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด 1   แหง 
         - ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ 8   แหง 
         - ศูนยวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา   18   แหง 
         - สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1    แหง 
         - สภาวัฒนธรรมอําเภอ 8    แหง 
     - สภาวฒันธรรมตําบล 51   แหง 
         - โบราณสถาน 17   แหง 
         - ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 54   แหง 
          - ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 51   แหง 
         - ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 1   แหง 
         - โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบาลลําพูน) 3   แหง 
         - ชางฝมือพ้ืนบาน   10   สาขา  
  ที่มา : สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561) 
 

1.7.2 สถานพยาบาลจังหวัดลําพูน 
การบริการสาธารณสุข 
     ในป 2562 มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐบาล แบงเปนโรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน 7 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 71 แหง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แหง 
และศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แหง นอกจากนี้ยังมีสถานบริการสาธารณสุขเอกชน แบงเปนโรงพยาบาล             
1 แหง คลินิกเวชกรรม 47 แหง สถานพยาบาลผดุงครรภ 66 แหง เวชกรรมโบราณ 7 แหง เทคนิคการแพทย            
6 แหง คลินิกทันตกรรม 17 แหง การแพทยแผนไทย 2 แหง โดยมีจํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล        
ของจังหวัดลําพูน ดังนี้  
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ตารางแสดงจํานวนและอัตราบุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญ ปงบประมาณ 2563 

ท่ี บุคลากรท่ีสําคัญ 
พ.ศ. 2563 

จํานวน อัตราสวนตอประชากร 
1 แพทย 136 1:2985 
2 ทันตแพทย 44 1:9227 
3 เภสัชกร 77 1:5273 
4 พยาบาลวิชาชีพ 867 1:468 

รวม 1,124   
ที่มา : รายงานประจาํป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (ป 2563) 
 

1.8  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
1.8.1 ทรัพยากรน้ํา 

แหลงน้ําในจังหวัดลําพูนท่ีสําคัญ ประกอบดวย ลําน้ําสายหลัก คือ แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา 
แมน้ําลี้ โดยมีพ้ืนท่ีชุมน้ํา ไดแก อางเก็บน้ํา แมน้ํา คู คลอง ลําหวย สระเก็บน้ําและหนองน้ําธรรมชาติ 155 แหง 
พ้ืนท่ีผิวน้ํา 18,853 ไร สามารถเก็บน้ําได 122 ลาน ลบ.ม. ในจังหวัดลําพูน  มีแมน้ําท่ีสําคัญ 4 สาย ดังนี้ 

1) แมน้ําปง  เปนแมน้ําสายสําคัญท่ีไหลอยูในหุบเขา ระหวางทิวเขาถนนธงชัยกลาง กับทิวเขาผีปน
น้ําตะวันตก  มีตนน้ําอยูท่ีดอยถวย  ในเทือกเขาแดนลาว เขตตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม
จากตนกําเนิดแมน้ําปงไหลลงมาทิศใตผานเมืองเชียงใหม ลําพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตากไปบรรจบกับแมน้ํา
วังท่ีอําเภอบานตาก จังหวัดตาก แลวไหลตอลงไปทางใตผานอําเภอเมืองกําแพงเพชร บรรจบกับแมน้ํานานท่ี
จังหวัดนครสวรรครวมเปนแมน้ําเจาพระยา โดยมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางท่ีแมน้ําปง
ไหลผานพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดเชียงใหมมีความยาวประมาณ 335 กิโลเมตร และเปนเสนก้ันเขตแดนระหวาง
จังหวัดเชียงใหมและ จังหวัดลําพูน ลงไปทางทิศใตเปนระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ในจังหวัดลําพูน  

น้ําท่ีไหลลงสูแมน้ําปง  โดยเรียงจากเหนือจดใต  คือ  น้ําแมทา น้ําแมกวง แมน้ําลี ้หวยแมตาล หวยแมหาด และ
น้ําแมกอ  นอกจากนี้ยังมีลําน้ําท่ีไมมีชื่ออีกเปนจํานวนมากท่ีไหลลงสูแมน้ําปง สําหรับพ้ืนท่ีรับน้ํา (Catchment 
Area) ประมาณ 6,355 ตารางกิโลเมตร 

2) น้ําแมกวง  มีตนน้ําอยูท่ีดอยผีปนน้ํา (หรือดอยนางแกว) ดอยมด แลวไหลไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตลงสูท่ีราบเชียงใหม-ลําพูน ผานอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย และไหลตอลงไปทางใตผานอําเภอเมืองลําพูน 

แลวบรรจบกับแมน้ําปงท่ีบานสบทา อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน น้ําแมกวงมีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร 

น้ําแมกวงเปนแมน้ําท่ีสําคัญอีกสายหนึ่งในบริเวณท่ีราบเชียงใหม - ลําพูน มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ น้ําแมทา
และหวยแมสะแงะ น้ําแมกวงมีพ้ืนท่ีรับน้ํา (Catchment Area) ประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร 

3) น้ําแมทา  น้ําแมทามีตนน้ําอยูท่ีดอยขุนทาในเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตก ก่ิงอําเภอแมออน    

จังหวัดเชียงใหม  ไหลผานท่ีราบซ่ึงขนาบไปดวยภูเขา ไปสูอําเภอแมทาทางทิศใต แลวไหลวกข้ึนไปทางเหนือ
ผานท่ีราบเชียงใหม-ลําพูน ผานอําเภอปาซาง แลวบรรจบกับแมน้ํากวงท่ีบานสบทา เขตตอระหวางอําเภอ   

เมืองลําพูนกับอําเภอปาซาง นอกจากนี้น้ําแมทายังไดหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชุมชนหลายตําบลใน
อําเภอแมออน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  น้ําแมทามีความยาว
ประมาณ 90 กม. 

4) แมน้ําล้ี  แมน้ําลี้ตนน้ําอยูท่ีดอยสบเทิม  อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ไหลลงไปทางใต
จนถึงบริเวณใกลอําเภอลี้ จึงคอยไหลวกกลับไปทางเหนือเปนรูปตัวยู ผานอําเภอลี้ อําเภอบานโฮง แลวไหล
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ตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับแมน้ําปงท่ีบานวังสะแกง ก่ิงอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

แมน้ําลี้มีความยาวประมาณ 180  กิโลเมตร แมน้ําลี้มีพ้ืนท่ีรับน้ํา (Catchment Area) ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร
นอกจากลําน้ําสําคัญท่ีกลาวถึงแลว ยังมีลําธาร ลําหวย จํานวนมากตามอําเภอตาง ๆ ไดแก     

แมน้ําสาขาท่ีสําคัญ 
1. น้ําสาน   ไหลผานอําเภอเมืองลําพูน 
2. น้ําเย็น   ไหลผานอําเภอบานโฮง 
3. น้ําแมธ ิ  ไหลผานอําเภอบานธิ 
4. น้ําขนาด  ไหลผานอําเภอแมทา 
5. น้ําแวน  ไหลผานอําเภอลี้ 
6. น้ําเมย    ไหลผานอําเภอแมทา 
7. น้ํากอ  ไหลผานอําเภอลี้ 
8. น้ําแมสะปวด ไหลผานอําเภอแมทา 
9. น้ําออบ   ไหลผานอําเภอบานโฮง 
10. น้ําแมตุด   ไหลผานอําเภอแมทา   

ตารางรายละเอียดพ้ืนท่ีในเขตลุมน้ํา จังหวัดลําพูน 

ลุมน้ํา 
พ้ืนท่ีในเขตลุมน้ําปง รอยละของพ้ืนท่ี

จังหวัด 
(4,505,822 ตร.กม.) 

รอยละพ้ืนท่ี 
ในลุมน้ําปง (ตร.กม.) (ไร) 

แมน้ําปง 4,476.86 2,798,038 0.11 12.96 
  จังหวัดลําพูนมีแหลงน้ําประเภทหนอง/บึง/กุด/สระน้ํา/ฝาย เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชประโยชนใน
กิจกรรมหลายๆประเภท โดยมีการนําไปใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆมากท่ีสุด สวนการอุปโภค เพาะปลูก 
ประมง ปศุสัตว มีการนําไปใชประโยชนรองลงมา และการนําไปใชเพ่ือการบริโภคและประปา มีนอยท่ีสุด ดังนี้ 

อําเภอ อางเก็บน้ํา สระ หนอง/บึง/กุด ฝาย รวม 
เมืองลําพูน 16 262 45 30 353 
บานธ ิ 5 87 5 0 97 
แมทา 20 102 7 29 158 
ปาซาง 9 88 9 2 108 
บานโฮง 4 11 6 3 24 
ลี ้ 60 77 18 21 176 
ทุงหัวชาง 11 27 4 23 65 
เวียงหนองลอง 0 13 7 6 26 

รวม 125 667 101 114 1,007 
 
ที่มา : สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน (ป2562) 
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ขอมูลแหลงน้ําในเขตชลประทาน 
(1) โครงการชลประทานขนาดใหญ “โครงการเข่ือนแมกวงอุดมธารา” (ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม แตมีพ้ืนท่ีโครงการบางสวนอยูในจังหวัดลําพูน) จํานวน 1 โครงการ พ้ืนท่ีชลประทาน 51,800 ไร 
(2) โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 9 โครงการ  พ้ืนท่ีชลประทาน 10 ไร ประกอบดวย

  (2.1) อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 4 แหง ความจุรวม 35.10 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี
ชลประทาน 23,700 ไร  ดังนี ้

     - อางเก็บน้ําแมสาน (พระราชดําริ) ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
พ้ืนท่ีชลประทาน 9,600 ไร 

     - อางเก็บน้ําแมธ ิตําบลบานธิ อําเภอบานธ ิจังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 6,500 ไร 
     - อางเก็บน้ําแมตีบ ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 5,100 ไร  
     - อางเก็บน้ําแมเมย ตําบลทําขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 2,500 ไร 

  (2.2) ฝายทดน้ําขนาดกลาง จํานวน 5 แหง พ้ืนท่ีชลประทาน 78,200 ไร  ดังนี้ 
     - ฝายชลขันธพินิจ ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีชลประทาน 

44,515 ไร พ้ืนท่ีชลประทานในเขตจังหวัดลําพูน 33,075 ไร 
    - ฝายมหาโชค ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 3,700 ไร 
    - ฝายวังตอง ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 3,300 ไร 
    - ฝายหนองสลีก ตําบลบานเรือน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 5,800 ไร 
    - ฝายเหมืองดั้ง ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 16,550 ไร 

 (3)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 54 แหง พ้ืนท่ีชลประทาน 58,200 ไร ประกอบดวย 
(3.1) โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 54 แหง พ้ืนท่ี

ชลประทาน 58,200 ไร ดังนี ้
        - อางเก็บน้ํา (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จํานวน 38 แหง ความจุรวม   

22 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 42,800 ไร 
        - ฝาย (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 13 แหง พ้ืนท่ีชลประทาน  11,150 ไร 
        - ระบบสงน้ํา (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จํานวน 3 แหง ความจุรวม            

1.57 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 4,250 ไร 
(3.2) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (ถายโอนภารกิจให อปท.) จํานวน 92 แหงพ้ืนท่ี

ชลประทาน 122,065 ไร ดังนี ้
        - อางเก็บน้ํา (ถายโอนภารกิจให อปท.)จํานวน จํานวน 6 แหง ความจุรวม 1.57 

ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 4,250 ไร  
        - ฝาย (ถายโอนภารกิจให อปท.) จํานวน จํานวน 86 แหง พ้ืนท่ีชลประทาน 117,815 ไร 
(3.3) โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 32 แหง พ้ืนท่ีชลประทาน 37,375 ไร 

แหลงน้ําบาดาล 
  พ้ืนท่ีราบลุมแองเชียงใหม-ลําพูน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร อยูใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีปริมาณน้ําท่ีกักเก็บประมาณ 485 ลานลูกบาศกเมตร สามารถพัฒนาข้ึนมา
ใชไดประมาณ 97 ลานลูกบาศกเมตรตอป มีการสูบน้ําไปใชแลวประมาณ 20 ลานลูกบาศกเมตรตอป เหลือน้ํา
ท่ีจะสามารถนํามาใชประมาณ 77 ลานลูกบาศกเมตรตอป สามารถทํานาปรังไดประมาณ 38,500 ไรตอป 
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ขอมูลจํานวนบอบาดาล จําแนกตามพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ 
ลําดับ อําเภอ จํานวนบอน้ําบาดาล 

1 เมืองลําพูน 837 
2 ปาซาง 2,350 
3 บานโฮง 458 
4 แมทา 369 
5 ลี ้ 555 
6 ทุงหัวชาง 187 
7 บานธ ิ 172 
8 เวียงหนองลอง 459 

รวม 5,387 
  ที่มา : สํานกัทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง 
 

1.8.2 ทรัพยากรปาไม 
ตารางแสดงขอมูลเนื้อท่ีปาของจังหวัดลําพูน ป 2558-2561 (ของกรมปาไม) 

เนื้อท่ีปา 
ป พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

เนื้อท่ีปา (ไร) 1,592,671.67 1,598,277.07 1,607,517.27 1,621,002.57 

รอยละตอพ้ืนท่ีจังหวัด 56.90 57.10 57.43 57.92 

ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม (ป 2562) 
 
1.8.3 ทรัพยากรแรธาต ุ

สภาพทรัพยากรแรจังหวัดลําพูน มีการทําเหมืองแรถานหินลิกไนตท่ีอําเภอลี้ ทรัพยากร                      
แหลงทราย ท้ังทรายบกและทรายน้ํา โดยมีทาทรายแมน้ํา 9 แหงตามแนวแมน้ําปง ตั้งแตอําเภอปาซาง                                  
จนถึงอําเภอเวียงหนองลอง และอําเภอบานโฮง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีศักยภาพแรตะก่ัว - สังกะสี - ฟลูออไรต                           
และหินปูเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง   

กรณีพิบัติภัย พ้ืนท่ีเสี่ยงดินถลมในจังหวัดลําพูน สวนใหญอยูทางตอนบนดานตะวันออก        
ของจังหวัด มีหมูบานท่ีกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม จํานวน 42 หมูบาน ในเขตอําเภอทุงหัวชาง               
อําเภอบานโฮง อําเภอปาซาง อําเภอแมทา และอําเภอลี้     

แหลงควรอนุรักษทางธรณีวิทยา แหลงน้ําพุรอน พบแหลงน้ําพุรอน จํานวน  2 แหง คือแหลง
เหมืองเทพนิมิตร ตําบลทากาศ อําเภอแมทา และแหลงหนองหลม อําเภอเมือง ซ่ึงน้ําพุรอนท้ัง 2 แหลง                 
มีอุณหภูมิท่ีผิวดินประมาณ 42 องศาเซลเซียส   

ในเขตทองท่ีจังหวัดลําพูนมีชนิดแรท่ีสํารวจพบในปจจุบัน จํานวน 17 ชนิดไดแก แรถานหิน               

แรฟลูออไรต แรมังกานีส แรพลวง แรเฟลดสปาร แรดินขาว แรบอลเคลย แรตะก่ัว แรสังกะสี แรดีบุก แรแบ
ไรต  แรแคลไซต แรฟอสเฟต แรทองคํา หินออน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางและหิน
ประดับชนิดหินปูน  โดยแหลงแรแตละชนิดมีการสํารวจพบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของจังหวัดลําพูน  ดังนี้ 

1.  แหลงแรถานหิน  (ลิกไนต)  สํารวจพบในเขตอําเภอลี ้ (ท่ีตําบลลี้,  ตําบลดงดํา, ตําบลนา
ทราย) และ  ในเขตอําเภอทุงหัวชาง  (ท่ีตําบลบานปวง)      
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2. แหลงแรฟลูออไรต สํารวจพบในเขตอําเภอแมทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน,  ตําบลทากาศ) ในเขต
อําเภอบานโฮง  (ท่ีตําบลปาพลู, ตําบลบานโฮง)และในเขตอําเภอปาซาง  (ท่ีตําบลนครเจดีย) 

3. แหลงแรมังกานีส  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลแมลาน,  ตําบลแมตืน, ตําบลปาไผ, 
ตําบลศรีวิชัย, ตําบลกอ) ในเขตอําเภอปาซาง (ท่ีตําบลนครเจดีย) และในเขตอําเภอบานโฮง (ท่ีตําบลปาพลู) 

4. แหลงแรพลวง  สํารวจพบในเขตอําเภอแมทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน, ตําบลทาสบเสา) 
5. แหลงแรเฟลดสปาร  สํารวจพบในเขตอําเภอลี ้ (ท่ีตําบลศรีวิชัย) 
6. แหลงแรดินขาว สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ท่ีตําบลดงดํา) ในเขตอําเภอแมทา (ท่ีตําบลทาขุมเงิน)  

และในเขตอําเภอปาซาง  (ท่ีตําบลนครเจดีย) 
7. แหลงแรบอลเคลย สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ท่ีตําบลดงดํา) และในเขตอําเภอทุงหัวชาง                

(ท่ีตําบลบานปวง) 
8. แหลงแรตะก่ัว  สํารวจพบในเขตอําเภอลี ้ (ท่ีตําบลศรีวิชัย) 
9. แหลงแรสังกะสี  สํารวจพบในเขตอําเภอลี ้ (ท่ีตําบลศรีวิชัย) 
10. แหลงแรแบไรต  สํารวจพบในเขตอําเภอลี ้ (ตําบลศรีวิชัย) 
11. แหลงหินออน สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลแมลาน, ตําบลลี้) และในเขตอําเภอบานโฮง 

(ท่ีตําบลปาพลู, ตําบลบานโฮง) 
12. แหลงหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง  สํารวจพบในเขตอําเภอแมทา 

(ท่ีตําบลทาขุมเงิน) ในเขตอําเภอบานโฮง (ท่ีตําบลปาพลู,  ตําบลบานโฮง) ในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลศรีวิชัย, 
ตําบลแมตืน, ตําบลแมลาน, ตําบลปาไผ, ตําบลลี้) และในเขตอําเภอปาซาง (ท่ีตําบลนครเจดีย) 

13. แหลงหินประดับชนิดหินปูน สํารวจพบในเขตอําเภอบานโฮง (ท่ีตําบลปาพลู) และในเขต
อําเภอลี ้(ท่ีตําบลแมตืน, ตําบลศรีวิชัย, ตําบลปาไผ, ตําบลแมลาน) 

14. แหลงแรแคลไซต  สํารวจพบในเขตอําเภอบานโฮง  (ท่ีตําบลปาพลู) และในเขตอําเภอลี ้               
(ท่ีตําบลแมลาน)   

15. แหลงแรฟอสเฟต  สํารวจพบในเขตอําเภอแมทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน)  และในเขตอําเภอลี ้           
(ท่ีตําบลปาไผ) 

16. แหลงแรดีบุก สํารวจพบในเขตอําเภอลี ้(ท่ีตําบลแมตืน) 
17. แหลงแรทองคํา สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ท่ีตําบลดงดํา) 
 

1.9 แหลงทองเที่ยวจังหวดัลําพูน 
  จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดเลก็ๆ ตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดเชียงใหม มีระยะหางกันเพียง 21 
กิโลเมตรดวยความเปนเมืองเล็ก ๆ จึงมีเอกลักษณเฉพาะตัว ภายในตัวเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก จึงพบ
เห็นวัดวาอาราม ตึกเกา เรือนแถวโบราณ รายเรียงอยูสองขางทาง ถึงแมจะเปนเมืองเล็กๆ แตมีประวัติศาสตร
ความเปนมายาวนานท่ีสุดในแผนดินลานนา อาณาจักรหริภุญไชยเปนอาณาจักรพระพุทธศาสนาท่ีเจริญ 
รุงเรืองมากวา 600 ปกอน กอนท่ีพญาเม็งรายจะสรางเมืองเชียงใหมข้ึน นับไดวาเปนเมืองโบราณท่ีมีอายุ
ยาวนานถึง 1,300 ป 

  จังหวัดลําพูนเหมาะแกการเท่ียวชมวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมโดยเฉพาะ
ความเกาแกในเขตอําเภอเมืองลําพูน สวนมากมีความเปนมายอนหลังไปไกลถึงพุทธศตวรรษท่ี16 -17 
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 1.9.1 ขอมูลแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัดลําพูน  
         1)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอเมืองลําพูน 
     1.1) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้ งอยู ใจกลางเมืองลําพูน ตําบลในเมือง                
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
           1.2) อนุสาวรียพระนางจามเทวี ตั้งอยูตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
     1.3) วัดจามเทวี ตั้งอยูริมถนนจามเทวี หมู 5 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

     1.4) โบราณสถานกูชาง-กูมา ตั้งอยูบริเวณชุมชนวัดไกแกว ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 
     1.5) วัดมหาวัน ตั้งอยูริมถนนจามเทวี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

     1.6) อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ตั้งอยูเชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ตําบลปาสัก ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

     1.7) วัดพระยืน ตั้งอยูบานพระยืน ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
     1.8) วัดพระคงฤาษี วัดพระคงฤาษี ตั้งอยู ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
     1.9) บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ดอยขะมอ ตั้งอยูหมู 12 ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน  
     1.10) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย ตั้งอยูถนนอินทยงยศเยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
              1.11) พิพิธภัณฑวัดตนแกว ตั้งอยูท่ีบานเวียงยอง หมู 3 ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  
     1.12) วัดสันปายางหลวง ท่ีตั้งเลขท่ี 113 หมู 6 สันปายางหลวง ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
     1.13) พิพิธภัณฑชุมชนเมือง ตั้งอยูบนถนนวังซาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
     1.14) ขัวมุงทาสิงหและชุมชนเวียงยอง เปนแหลงสินคา OTOP อําเภอเมืองลําพูน ตั้งอยู
บริเวณบานศรีเมืองยู ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
 

       2)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอปาซาง 
     2.1) วัดพระพุทธบาทตากผา เลขท่ี 279 หมู 6 ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  
      2.2) โบราณสถานเวียงเกาะกลาง ตั้งอยูท่ีบานบอคาว ตําบลบานเรือน อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน  
         2.3) แหลงทอผาบานดอนหลวง ตั้งอยูท่ี บานดอนหลวง หมู 7 ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน  
     2.4) แหลงทอผาบานหนองเงือก ตั้งอยูท่ี บานหนองเงือก ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน          
        3)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอบานธิ 
    3.1) วัดศรีดอนชัย ตั้งอยูเลขท่ี 147 บานสันมะนะ หมู 10 ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 
จังหวัดลําพูน  
    3.2) วัดพระธาตุดอยเวียง ตั้งอยูบานดอยเวียง หมูท่ี 9 ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  
        3.3) พระธาตุดอยหางบาตร อยู ท่ีวัดพระธาตุดอยหางบาตร ตั้งอยู ณ บานหวยไซใต         
ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
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     3.4) แหลงผลิตสินคา OTOP ลําไยอบแหง ของกลุมแมบานเกษตรกรบานสันพระเจาแดง 
ตั้งอยูท่ี 84/2 หมูท่ี 6 ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  
      4)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอแมทา 
      4.1) สะพานขาวทาชมภู บานทาชมภู ตั้งอยูบริเวณบานทาชมพู หมู 4 ตําบลทาปลาดุก 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  
  4.2) อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

 4.3)  อุโมงครถไฟขุนตาล บานขุนตาล ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  
   4.4) หมูบานกะเหรี่ยงแมขนาด ตั้งอยูเลขท่ี 99 หมู 8 ตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
      4.5) หมูบานแกะสลักอําเภอแมทา บริเวณบานหนองยางไคล ตําบลทาทุงหลวง อําเภอแมทา 
จังหวัดลําพูน 
      5)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอบานโฮง 
      5.1) วัดพระเจาตนหลวง ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัfลําพูน  
   5.2) ถํ้าหลวงผาเวียง ตั้งอยูหมูท่ี 2 ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  
  5.3) หมูบานกะเหรี่ยงพัฒนาหวยหละ ตั้งอยูหมูท่ี 2 ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  
      6)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอทุงหัวชาง 
      6.1) ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม ต้ังอยูบานสันดอยฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลําพูน  

 6.2) วัดพระธาตุดอยกวางคํา บานโปงแดง-สัญชัย ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน  
 7)  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอล้ี 

      7.1) วัดพระพุทธบาทหวยตม ตั้งอยูเลขท่ี 499 หมู 8 บานหวยตม ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน  
  7.2) วัดมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย หมูท่ี 9 บานหนองปู (หวยตม) ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

  7.3) วัดบานปาง เปนวัดซ่ึงครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเปนวัดแรก ตั้งอยูบนเนินเขาบานปาง หมูท่ี 1 
ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

   7.4) วัดพระธาตุหาดวง หรือ เวียงเจดียหาหลัง ตั้งอยูเลขท่ี 1 บานพระธาตุหาดวง ตําบลลี้ 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
      7.5) อุทยานแหงชาติแมปง มีพ้ืนท่ี 1,003 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และอําเภอสามเงา จังหวัดตาก ท่ีทําการอุทยานแหงชาติแมปงตั้งอยู
ในทองท่ีตําบลแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
         สถานท่ีนาสนใจภายในอุทยาแหงชาติแมปง มีดังนี้ 

  7.5.1) ถํ้ายางว ี  

  7.5.2) ปาพระบาทยางว ี 
   7.5.3) ทุงก๊ิก  

  7.5.4) น้ําตกกอนอย  
  7.5.5) น้ําตกกอหลวง  
  7.5.6) แกง 
  7.5.7) ถํ้าชางรอง  
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  7.5.8) จุดชมวิวแมน้ําปงผาแดงหลวง  
   7.5.9) ผาแมว  
  7.6) อนุสาวรียสามครูบา ตั้งอยูบริเวณใจกลางอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
                    7.7) วัดพระธาตุดวงเดียว บานสันดอยเวียง ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
   7.8) วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยูเลขท่ี 1 หมู 6 บานผาหนาม ตําบลปาไผ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน  
  7.9) ศูนยวิจัยงานหัตถกรรมบานหวยตม ตั้งอยูหมูท่ี 12 บานเดนยางมูล  
 1.9.2  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 5 ลําดับ ดังนี้ 
  (1) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อําเภอเมืองลําพูน 
  (2) อนุสาวรียพระนางจามเทวี อําเภอเมืองลําพูน 
  (3) วัดจามเทวี อําเภอเมืองลําพูน 
  (4) พิพิธภัณฑชุมชนเมือง อําเภอเมืองลําพูน   

(5) วัดพระบาทหวยตม/ พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย อําเภอลี้ 
  (6) อุทยานแหงชาติแมปง อําเภอลี้ 
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แผนท่ีแสดงแหลงทองเท่ียวในจังหวัดลําพูน 

ที่มา: สํานักงานจังหวัดลําพูน 
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2. สถานการณการพัฒนาจังหวัดลําพูน 
 

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน 
 2.1.1 การวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)  

  1) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) ป 2559 

  - GPP มีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป เทากับ 70,329 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558  

จํานวน 1,178 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.70 (ป 2558 มีมูลคา 69,151 ลานบาท)  

  - ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน ป 2559 มีมูลคา 172,717 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558 

จํานวน 3,226 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ1.90 (ป 2558 มีมูลคา 169,491 บาท) 

  2) มูลคาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 3 ลําดับแรก ป 2559 ของจังหวัดลําพูน 

  - ลําดับท่ี 1 สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคาเพ่ิม เทากับ 32,944 ลานบาท 

  - ลําดับท่ี 2 สาขาเกษตรกรรม มีมูลคาเพ่ิม เทากับ 13,913 ลานบาท  

  - ลําดับท่ี 3 สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใช           

สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน มีมูลคาเพ่ิม เทากับ 7,914 ลานบาท 

  3) สถานการณการเติบโตของสาขาการผลิตภาคเกษตร ป 2559 ของจังหวัดลําพูน 

  - สาขาเกษตรในป 2559 มีมูลคา 13,913 ลานบาท ขยายตัวจากป 2558 (13,956 ลานบาท) 

จํานวน 43 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.31 

  4) สถานการณการเติบโตของภาคนอกเกษตร ป 2559 ของจังหวัดลําพูน 

  - ป 2559 มีมูลคา 56,415 ลานบาท ขยายตัวจากป 2558 จํานวน 1,221 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 2.20 (ป 2558 มีมูลคา 55,194 บาท) 

  - ภาคการผลิตรายสาขาท่ีสําคัญยังคงเปนภาคอุตสาหกรรม มีมูลคา 32,944 ลานบาท 

ขยายตัวจากป 2558 จํานวน 239 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.72 รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม มีมูลคา 

13,913 ลานบาท เพ่ิมจากป 2558 จํานวน 43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.31 

  - สาขาการผลิตท่ีมีการปรับตัวลดลง คือ การศึกษา ป 2559 มีมูลคา 2,579 ลานบาท ลดลง

จากป 2558 จํานวน 72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.72 (ป 2558 มีมูลคา 2,651 บาท) และการไฟฟา แกส 

และการประปา มีมูลคา 1,286 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2558 จํานวน 1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08  

(ป 2558 มีมูลคา 1,285 บาท)  

  - ป 2559 ภาคการผลิตในจังหวัดท่ีมีการขยายตัวท่ีลดลง คือ การกอสราง มีมูลคา 1,708              

ลานบาท ขยายตัวลดลงจากป 2558 จํานวน 267 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.52 (ป 2558 มีมูลคา 1,975 บาท) 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดลําพูน ณ ราคาประจําป 
หนวย : ลานบาท 

 
ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน 2561 

 
 
 

ภาคการผลิต 2558 2559 2560F 2561F 
ภาคเกษตรกรรม  13,956 13,913 18,834 19,295 

• เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 13,956 13,913 18,834 19,295 

 ภาคนอกเกษตรกรรม 55,194 56,415 55,043 56,389 

• การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 232 316 242 248 

• การผลิต 33,183 32,944 31,891 32,671 

• ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 1,285 1,286 1,360 1,393 

• การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย 
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

420 495 477 488 

• การกอสราง 1,975 1,708 1,777 1,821 

• การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต 

7,115 7,914 7,681 7,869 

• การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 392 405 382 391 

• ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 199 209 191 196 

• ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 402 319 388 397 

• กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,360 2,700 2,284 2,340 

• กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 1,386 1,799 1,664 1,705 

• กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 7 7 5 5 

• กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 135 139 129 132 

• การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ 

1,425 1,448 1,704 1,745 

• การศึกษา 2,651 2,579 2,807 2,875 

• กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 1,347 1,432 1,328 1,361 

• ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 203 237 222 227 

• กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 477 478 512 525 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 69,151 70,329 73,877 75,684 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) 169,491 172,71

7 
181,51

6 
185,95

6 
ประชากร (1,000 คน) 408 407 407 407 
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 2.1.2 อัตราการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจจังหวัดลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 อัตราการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจจังหวัดลําพูนเฉล่ีย 5 ป (2555-2559) หดตัวรอยละ -
2.4 แตกตางจากอัตราการขยายตัวของประเทศโดยเฉลี่ย 5 ป (2555-2559) รอยละ 3.4 เนื่องจากในป 2555 
และ 2556 ภาวการณผลิตของจังหวัดลําพูนอยูในภาวะหดตัวอยางรุนแรง -7.5,-7.9 ตามลําดับ จากภาค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยภาคเกษตรกรรมหดตัวจากผลกระทบภัยแลงและสภาพอากาศแปรปรวน
ทําให ผลผลิตพืชสําคัญลดลง เชน ลําไย ขาวเหนียว ภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากการผลิตสวนประกอบของ
กลองถายภาพคอมแพค และสวนประกอบฮารดิสกไดรฟลดลง เนื่องจากวาลูกคาไดเปลี่ยนไปใชสินคาท่ีมีความ
ทันสมัย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆเขามา  
 

ตารางแสดงอัตราการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน 
 อัตราการเปล่ียนแปลง (YOY) 2555 2556 2557 2558 2559 

YOY ประเทศไทย 7.24 2.69 0.98 3.02 3.28 

YOY ภาคเหนือ 17 จังหวัด 8.89 -0.93 -1.97 -0.92 1.84 

YOY กลุมจังหวัดภาคเหนือ 1 3.07 -2.50 3.23 -0.37 3.74 

YOY ลําพูน -7.51 -7.97 11.16 -9.41 1.93 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  
 
 

(7.51) (7.97)

11.16 

(9.41)

1.93 

(15.00)

(10.00)

(5.00)

0.00

5.00

10.00

15.00

2555 2556 2557 2558 2559

อัตราการเปลี่ยนแปลง GPP ของจังหวัดลําพูน เปรียบเทียบกับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประเทศภาคเหนือ 17 จังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

YOY ประเทศ
YOY  ภาคเหนือ 17 จังหวัด
YOY กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
YOY จังหวัดลําพูนท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ที่มา  :  สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน  (ป 2561) 

จากอัตราการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในจังหวัดลําพูน ตั้งแตป 2555-2559  พบวาจังหวัด
ลําพูน มีอัตราการเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ีย หดตัวอยูท่ีรอยละ -2.4 แตกตางจากอัตราการขยายตัวของประเทศ
โดยเฉลี่ย 5 ป (2555-2559) ท่ีขยายตัวในอัตรารอยละ 3.4 แตมีความสอดคลองกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในกลุมจังหวัดภาคเหนือ เม่ือพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูนจะพบวา
โครงสรางของเศรษฐกิจ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสําคัญเฉลี่ยถึงรอยละ 50  และภาคเกษตรกรรม
เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 30 จึงทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับภาวการณผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรมเปนสําคัญ 
  อยางไรก็ดี จากการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลําพูนในปพ.ศ. 2561 และวิเคราะห
แนวโนมป พ.ศ. 2562 พบวาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําพูนป 2561 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.7 
จากการผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการเปนสําคัญ มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2562    

 
2.2  ดานการเกษตรกรรม 
      2.2.1 การเกษตร 
     ขอมูลพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัดลําพูน 
  จังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,816,178 ไร แบงเปน พ้ืนท่ีการเกษตร 692,183 ไรคิด
เปนรอยละ 24 ท่ีอยูอาศัย 106,322 ไร คิดเปนรอยละ 4 และอ่ืน ๆ เชน ปาไม 2,017,687 ไร คิดเปนรอย
ละ 72 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวนใหญปลูกไมผล/ไมยืนตน จํานวน 330,729 ไร รองลงมาคือ การปลูกขาว 
จํานวน 145,115 ไร และการปลูกพืชไร จานวน 136,793 ไร  
 

ตารางการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตร จังหวัดลําพูน ป พ.ศ.2561 
 

 

อําเภอ 

พ้ืนท่ีการเกษตร 
รวมพ้ืนท่ี 

(ไร) ท่ีนา 
(ไร) 

พืชไร 
(ไร) 

ไมผล/ไมยืนตน  
(ไร) 

พืชผัก 
(ไร) 

อ่ืนๆ 
(ไร) 

เมืองลําพูน 63,325 3 44,872 4,675 3,675 116,540 

แมทา 18,672 5,422 28,085 2,767 2,434 57,380 

บานโฮง 9,198 1,112 53,517 4,093 0 67,920 

ลี้ 14,761 78,763 79,326 5,005 13,095 190,950 

ทุงหัวชาง 10,226 48,912 25,813 849 8,546 94,346 

ปาซาง 12,137 746 64,634 0 32,549 110,066 

บานธิ 14,450 1,688 15,096 863 255 32,352 

เวียงหนองลอง 2,346 147 19,386 553 197 22,629 

รวม 145,115 136,793 330,729 18,805 60,741 692,183 
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จังหวัดลําพูน : แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล 577 หมูบาน 
      พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,816,178 ไร  แบงเปน  
      พ้ืนท่ีการเกษตร 692,183   ไร  รอยละ 24 
      ท่ีอยูอาศัย        106,308   ไร  รอยละ 4 
      อ่ืนๆ เชน ปาไม   2,017,687 ไร  รอยละ 72 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูน ท่ีทํารายไดหลักใหเกษตรกร พบวา ลําไยยังเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืน และมีปริมาณผลผลิตมาก
ท่ีสุด คือ 122,809 ตันตอป และมีมูลคาการจําหนายสรางรายไดมากท่ีสุด คือ 4,1390.24 ลานบาท รองลงมา
คือ ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมะมวง ซ่ึงถือเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ีกําลังไดรับความนิยมในการ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ี สวนดานปศุสัตว จังหวัดฯ มีสินคาท่ีสําคัญ ไดแก โคนม ไกพ้ืนเมือง สุกร ไกเนื้อ สวนดาน
ประมง มีสินคาท่ีสําคัญ ไดแก ปลานิล และปลาหมอไทย เปนตน 
 

การจําแนกสถิติการผลิตพืชท่ีสําคัญมีดังนี้ 

ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

(ไร) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

1. ลําไย 269,925 
(เน้ือท่ีใหผล 224,591 ไร) 

217,627 806 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี ้
- รองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.เมือง 
อ.บานโฮง อ.แมทา อ.เวียงหนองลอง 
อ.บานธิ อ.ทุงหัวชาง 

2. ขาวนาป 104,625 
(เน้ือท่ีใหผล 104,300 ไร) 

66,658 637 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.เมืองลาพูน 
- รองลงมา คือ อ.แมทา อ.ลี้ อ.ปาซาง 
อ.ทุงหัวชาง อ.บานธิ อ.บานโฮง 
อ.เวียงหนองลอง 

3. ขาวโพด
เลี้ยงสัตว 

67,575 
(เน้ือท่ีใหผล 69,888 ไร) 

 
 

65,505 969 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี ้
- รองลงมา คือ อ.ทุงหัวชาง อ.แมทา 
อ.บานโฮง 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน  (ป 2561) 
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ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

(ไร) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

4. กระเทียม 3,893 
(พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 2,898 ไร) 

2,815 723 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี ้
- รองลงมา คือ อ.บานโฮง อ.เวียงหนองลอง 
อ.เมือง อ.แมทา อ.ทุงหัวชาง อ.ปาซาง 

5. หอมแดง 5,507 
(พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 3,961 ไร) 

5,862 1,064 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.บานโฮง 
- รองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.ลี้ อ.แมทา 
อ.ทุงหัวชาง 

6. มันฝร่ัง 2,190 
(พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 1,859 ไร) 

5,990 2,735 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ทุงหัวชาง 
- รองลงมา คือ อ.ลี้ อ.ปาซาง อ.บานโฮง 

7. มะมวง 21,206 
(เน้ือท่ีใหผล 21,023 ไร) 

24,754 1,177.47 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.บานโฮง 
- รองลงมา คือ อ.เวียงหนองลอง 
อ.บานธิ อ.ลี้ อ.ปาซาง อ.ทุงหัวชาง 
อ.แมทา อ.เมือง 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 

 เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดลําพูน 
 ขอมูลภาวะทางเศรษฐกิจดานการเกษตรของจังหวัดลาพูน พบวา ลําไยยังเปนพืชเศรษฐกิจ            

ท่ีสําคัญของจังหวัด มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืน และมีปริมาณผลผลิตมากท่ีสุด                
คือ 269,925 ตันตอป และมีมูลคาการจําหนายสรางรายไดมากท่ีสุด คือ 4,1390.24 ลานบาท รองลงมา คือ 
ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และหอมแดง ซ่ึงถือเปนพืชเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งท่ีกําลังไดรับความนิยมในการ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ี 

 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน ณ ป 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดสินคาเกษตร 
ดัชนีปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ดัชนีราคา 
(บาท/ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

1. ลําไย 217,627 34,120 4,1390.24 
2. ขาวนาป 64,134 12,670 812.58 
3. ขาวนาปรัง 6,128 11,530 70.66 
4. ขาวโพดเล้ียงสัตว 57,283 8,050 461.12 
5. กระเทียม 4,313 11,940 51.50 
6. หอมแดงสด 30,226 14,150 427.70 
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 ขอมูลพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูน 
  1) ลําไย 
      ลําไย (พ้ืนท่ีปลูก 8 อําเภอ) 

• พ้ืนท่ีปลูก  269,925    ไร 

• เนื้อท่ีใหผล  224,591   ไร 
• พันธุ  : อีดอ 

• ผลผลิต  217,627  ตัน   

• ผลผลิตเฉลี่ย  806  กก./ไร 

• พ้ืนท่ีปลูก :  ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้  
รองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.เมืองลําพูน  
อ.บานโฮง อ.แมทา อ.เวียงหนองลอง  
อ.บานธิ อ.ทุงหัวชาง 
 
ประมาณการผลผลิตลําไยของจังหวัดลําพูน ป 2560 

ลําไย 

ป 2560 

เนื้อท่ียืนตน (ไร) เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตตอเนื้อท่ี
ใหผล (กก./ไร) 

ในฤด ู 198,163 174,417 108,987 404 

นอกฤดู 71,762 50,174 108,640 402 

รวม 269,925 224,591 217,627   806 
ที่มา : การคาดการณ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน (2560)  

 ขอมูลการผลิตลําไยจังหวัดลําพูน ป 2559/60 แยกรายอําเภอ 
  แหลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกลําไยท่ีสําคัญจังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอลี้ อําเภอปาซาง อําเภอเมือง
ลําพูน อําเภอแมทา อําเภอบานโฮง อําเภอเวียงหนองลอง และอําเภอบานธิ ตามลําดับ สวนพ้ืนท่ีท่ีผลผลิต             
ในฤดูออกสูตลาดชวงตนฤดูการผลิต ไดแกอําเภอเมืองลําพูน และผลผลิตออกชา (ปลายฤดูการผลิต) คือ อําเภอลี้ 

 

อําเภอ 
เกษตรกร พ้ืนท่ีปลูก พ้ืนท่ีใหผลผลิต (ไร) ผลผลิต(ตัน) 

(ราย) (ไร) รวม 
ลําไยใน

ฤด ู
ลําไย

นอกฤดู 
ลําไยใน

ฤด ู
ลําไยนอก

ฤด ู รวม 
ลี ้ 8,063 77,995 77,995 73,542 4,453 20,778 16,028 36,806 

ปาซาง 9,546 46,723 46,723 37,986 8,737 11,462 10,792 22,254 
เมืองลําพูน 8,754 41,659 41,594 39,499 2,095 11,525 9,360 20,885 
บานโฮง 8,011 36,551 36,551 26,844 9,707 7,908 8,495 16,403 
แมทา 3,849 26,528 25,787 13,959 11,828 4,216 6,018 10,234 

เวียงหนอง
ลอง 2,934 17,856 17,854 13,162 4,692 3,662 4,354 8,016 
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อําเภอ 
เกษตรกร พ้ืนท่ีปลูก พ้ืนท่ีใหผลผลิต (ไร) ผลผลิต(ตัน) 

(ราย) (ไร) รวม 
ลําไยใน

ฤด ู
ลําไย

นอกฤดู 
ลําไยใน

ฤด ู
ลําไยนอก

ฤด ู รวม 
บานธิ 1,574 11,328 11,328 10,439 889 2,885 2,406 5,291 

ทุงหัวชาง 1,470 10,155 10,155 10,056 99 2,785 135 2,920 
รวม 44,201 268,795 267,987 225,487 42,500 65,221 57,588 122,809 

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน (2560)   

 
รอยละและปริมาณผลผลิตลําไยจังหวัดลําพูนท่ีออกสูตลาด ป 2559/60 

 

    
 

 
 

 
 
 
  

สถานการณดานการผลิตลําไย ปการผลิต 2560 
  จังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ีปลูก 269,925 ไร พ้ืนท่ีใหผลผลิต 224,591 ไร โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีปลูก
มากท่ีสุด คือ อ.ลี้ รองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.เมืองลําพูน อ.บานโฮง อ.แมทา อ.เวียงหนองลอง อ.บานธิ และ             
อ.ทุงหัวชาง มีพ้ืนท่ีปลูกลําไยนอยท่ีสุด การผลิตลําไยในฤดูพ้ืนท่ีผลิตในฤดู 198,163ไร ผลผลิตเฉลี่ย 268 กก./
ไร การติดดอกออกผลปนี้คอนขางลาชา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ) จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญหันมากระตุน
ดวยสารคลอเรต ซ่ึงไดแก สารโปแตสเซียมคลอเรต และโซเดียมคลอเรต เนื่องจากมีราคาถูกลง จึงทําใหลําไย
ในฤดูปนี้ติดดอกคอนขางมาก  ซ่ึงสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได
ประมาณการผลผลิตลําไยในฤดูของจังหวัดลําพูนปนี้ คาดวาจะมีท้ังหมด ประมาณ 127,934 ตัน และผลผลติ
จะออกสูตลาดชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 โดยผลผลิตจะออกมากท่ีสุดประมาณตนเดือน สิงหาคม 

1%

46%

50%

3%

รอยละของปริมาณผลผลิตลําไยในฤดู
ท่ีออกสูตลาด

มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

เดือน รอยละ ผลผลิต (ตัน) 

มกราคม 8.95 10,994 

กุมภาพันธ 5.94 7,291 

มีนาคม 3.46 4,244 

เมษายน 2.36 2,902 

พฤษภาคม 3.50 4,302 

มิถุนายน 0.33 411 

กรกฎาคม 24.75 30,393 

สิงหาคม 26.52 32,565 

กันยายน 1.51 1,852 

ตุลาคม 0.46 564 

พฤศจิกายน 5.82 7,152 

ธันวาคม 16.40 20,139 
รวม 100.00 122,809 
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เปนตนไป หรือประมาณ รอยละ 50.75 ของลําไยท้ังหมด (64,922 ตัน) สวนลําไยนอกฤดูของจังหวัดลําพูน มี
พ้ืนท่ี 71,762 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 538 กก./ไร ผลผลิต 100,427 ตัน เก็บเก่ียวชวงเดือนตุลาคม  2559 - 
พฤษภาคม 2560 รวมผลผลิตท้ังในและนอกฤดูรวมท้ังสิ้นประมาณ 224,591 ตัน   
 สถานการณดานการตลาดและราคาลําไยป 2560 จังหวัดลําพูน  
  1) ลําไย (นอกฤดู) ป 2560 จังหวัดลําพูน 
      ลําไยสด (ชอ) มีการซ้ือขายตามคุณภาพผลผลิต ผูประกอบการในพ้ืนท่ีรับซ้ือเพ่ือสงออก
ไปตลาดปลายทางตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญตลาดปลายทางยังคงเปนตลาดประเทศจีน และอินโดนีเซีย                
และมีบางสวนจําหนายตลาดภายในประเทศ  
      ลําไยรวง ราคาลําไยรูดในปนี้มีภาวะทรงตัว ปริมาณการซ้ือขายมีนอย เกษตรกรหันมา
จําหนายในลักษณะสดชอ เนื่องจากราคาจําหนายท่ีรับราคาไดสูงกวา 
      ลําไยอบแหงท้ังเปลือก ผูประกอบการจะผลิต/เก็บสต็อค/สงจําหนายปลายทางประเทศจีน 
  2) ลําไย (ในฤดู) ป 2560 จังหวัดลําพูน 
      เนื่องจากปนี้ลําไยออกดอกชากวาทุกป ทําใหลําไยแกชา แตปนี้ลําไยติดลูกคอนขางดก           
ทําใหลูกไมคอยโต ผลผลิตลําไยสวนใหญเปนลําไยเกรด A และ B สวนเกรด AA มีคอนขางนอย 
      ลําไยสด (ชอ) มีการซ้ือขายตามคุณภาพผลผลิต ผูประกอบการในพ้ืนท่ีรับซ้ือเพ่ือสงออก
ไปตลาดปลายทางตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญตลาดปลายทางยังคงเปนตลาดประเทศจีน และอินโดนีเซีย และ             
มีบางสวนจําหนายตลาดภายในประเทศ แตเนื่องจากในปนี้ประเทศอินโดนีเซียเปดโควตาการรับซ้ือลาชา ทํา
ใหไมสามารถกระจายผลผลิตลําไยในชวงแรกได 
      ลําไยรวง ราคาลําไยรูดในปนี้  เ กิดปญหาผลผลิตลนเตาอบของผูประกอบการ
ผูประกอบการลําไยอบแหงแจงวาไมสามารถกําหนดราคารับซ้ือรูดรวงท่ีแนนอนไดเนื่องจากราคาท่ีกําหนด
เปนไปตามกลไกตลาด และการรับซ้ือและบริโภคของตลาดจีนชลอตัว เนื่องจากในชวงท่ีผลผลิตลําไยในฤดูของ
จังหวัดลําพูนออกสูตลาด ประเทศจีนมีอากาศรอนทําใหชาวจีนลดการบริโภคลําไยลง ทําใหผลผลิตลนตลาด
ผลผลิตลนเตาอบของผูประกอบการ เนื่องจากมีผลผลิตออกมา ผูประกอบการแจงวาจากท่ีผานมา
ผูประกอบการชาวจีนประสบปญหาขาดทุน ทําใหเกิดความไมม่ันใจในการรับซ้ือผลผลิต สงผลใหเกิดปญหา
ผลผลิตลําไยรูดรวงมีราคาตกต่ํา ลําไยอบแหงท้ังเปลือก ผูประกอบการจะผลิต/เก็บสต็อค/สงจําหนายปลายทาง
ประเทศจีน 
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สรุปผลการดําเนินการการแกไขปญหาลําไยของจังหวัดลําพูน ปการผลิต 2560 

  (1) การแกไขปญหาลําไยในพ้ืนท่ีตองบูรณาการทุกภาคสวนต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล ดังนั้นจะไดเรงใหมีการทํางานอยางใกลชิดโดยผานคณะทํางาน คพจ. คพอ. และ คพต. ซ่ึงจะมี
ประโยชนตอการคาดการณผลผลิตและติดตามสถานการณไดอยางใกลชิดและแมนยํามากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ จะมีการ
จําแนกประเด็นปญหาท่ีจังหวัดสามารถแกไขไดเอง อาทิ การกระจายผลผลิตลําไย การบริหารจัดการขอมูล
รวมกัน การประชาสัมพันธและการสรางความเขาใจแกเกษตรกรใหเนนเรื่องคุณภาพ อีกสวนหนึ่งคือการแกไข
ปญหาโดยระดับท่ีสูงข้ึนไป เชน การแกไขปญหาการครอบงําตลาด การติดตามพ้ืนท่ีแหลงเพาะปลูกลําไยใน
ประเทศแหลงรับซ้ือ การเปดโควตารับซ้ือจากประเทศคูคาสําคัญ หรือการใชมาตรการตอบโตทางการคาใน
รูปแบบ ตาง ๆ ซ่ึงจังหวัดจะไดเสนอประเด็นไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  (2) ผลการแกไขปญหาผลผลิตลําไยราคาตกต่ําในชวงท่ีผานมา ไดดําเนินการในหลายลักษณะ
ท้ังการแกไขปญหาระยะสั้น คือการกระจายผลผลิตลําไยออกนอกพ้ืนท่ี ไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน              
ท้ังภาคราชการตาง ๆ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลําพูน ตลอดจนการชวยเหลือของกองทัพ สงผลใหผลผลิต
ลําไยของจังหวัดลําพูนกระจายไปสูมือผูบริโภคท่ัวประเทศไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามในสวนของการแกไข
ปญหาระยะยาวคือการบริหารจัดการผลผลิตอยางเปนรูปธรรม ตองจําแนกกลุมเกษตรกรท่ีมีประมาณสาม
หม่ืนรายท่ีจําหนายผลผลิตแบบรูดรวง และแบบมัดชอ เพ่ือใหสามารถจัดการตลาดและทราบความตองการท่ี
แทจริง และในสวนของการสนับสนุนดานเงินทุนท่ีสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูนไดประสานชวยเหลือ
เกษตรกรจํานวน 138 ราย ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาชําระ 10 ป ผานการ
พิจารณาอนุมัติเพียง 42 ราย และท่ีเหลืออยูในข้ันตอนการดําเนินการ และแมวาจะลาชาไปบางแตก็ยังนับวา
เปนสิ่งท่ีตองนําไปศึกษาและเตรียมการลวงหนาสําหรับปตอไป 
  (3) การชวยเหลือของภาคราชการท่ีแทจริงคือการสรางระบบการคาใหมีความเปนธรรมและ
เกิดความเขมแข็งของระบบตลาด การบังคับใชกฎหมายจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยให
เกษตรกรไทยไดรับความเปนธรรมและยังคงรักษาอาชีพนี้ไวได ในขณะเดียวกัน การสรางความตระหนักถึงการ



40 
 

ดูแลรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเก่ียว (Postharvest) จนกระท่ังสงมอบใหลูกคา เปนสิ่งท่ีทุกหนวยงานตอง
เรงทําความเขาใจแกเกษตรกร ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงใหแนวทางไวในโครงการ
พระราชดําริ/โครงการหลวง เปนแบบอยางในการพัฒนาท่ีควรนําไปถายทอดใหเกษตรกรตอไป 
 

แนวทางการปองกันปญหาลําไยลนตลาด สรางโอกาสแกเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Strength – จุดแข็ง 
- ทํานอกฤดูได 
- เรงการเก็บเกี่ยว 
- ยืดอายุการเก็บเกี่ยว 
- ทําใหผลโต  

Weakness – จุดออน 
- ราคาถูกชวงในฤดู 
- ผลผลิตลนตลาด ชวง

วันท่ี 20-31 กรกฎาคม 
(บวก ลบ 5 วัน) 
 SWOT 

Opportunity – โอกาส 
- ตลาดมีความตองการซ้ือขาย

ตลอดป 
- ราคาดีชวงนอกฤดู 

Threat – อุปสรรค 

- สภาพอากาศหนาวทําให
ลําไยออกดอกมาก 

- สภาพอากาศบังคับใหผล
ผลิตลําไยแกพรอมกัน 



41 
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ที่มา : สํานกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน (2560) 
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  จากขอมูลพบวาปริมาณผลผลิตลําไยของจังหวัดลําพูนในแตละชวง ข้ึนอยู กับสภาพ
ภูมิอากาศเปนสําคัญ หากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเปนเวลานาน จะทําใหลําไยออกดอกเปนจํานวนมาก สง
ใหปริมาณผลผลิตมาก ซ่ึงจะทําใหราคาตกตํ่าในชวงท่ีผลผลิตออกกระจุกตัว จําเปนท่ีจะตองเรงสงเสริมให
เกษตรกรวางแผนการผลิตลําไยนอกฤดู เพ่ือดึงปริมาณผลผลิตใหออกกระจายตัวตามชวงความตองการของ
ตลาดเปนการลดความเสี่ยงดานการตลาดใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลราคาในการ
จําหนายผลผลิตลําไยของเกษตรกรในแตละปจะมีแนวโนมราคาท่ีตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตลําไยของเกษตรกรในแตละป ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเกิดจากปจจัยจากสภาพภูมิอากาศเปนหลัก                    
และนอกจากนี้โดยธรรมชาติการให ผลผลิตของตนลําไยหากปไหนใหผลผลิตมาก ปตอไปจะมีผลผลิตลดลง
เนื่องจากเปนการพักตัวของตนลําไยโดยธรรมชาติ ซ่ึงตองมีการสนับสนุนองคความรูนวัตกรรมในการทําการ
เกษตรกรรมท่ีมีความแมนยําสูง (precision agriculture) มาสนับสนุนใหแกเกษตรกร 
  นอกจากนี้ จากขอมูลราคาผลผลิตของลําไยในแตละขนาด โดยเฉพาะขนาด AA A กับ B               
จะมีชองวางของราคาท่ีแตกตางกันเปนอยางมากประมาณรอยละ 40 - 70 ซ่ึงจากขอมูลผลผลิตลําไยของเกษตรกร
ชาวสวนลําไยของจังหวัดลําพูน ในป 2559 ผลผลิตลําไยสวนใหญจะเปนเกรด B ประมาณ 40%  เกรด A 35%        
เกรด AA 15% และเกรด C 10% ดังนั้น จึงควรท่ีจะตองมีการพัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร เนื่องจากหากสามารถพัฒนาใหเกษตรกรสามารถผลิตลําไยท่ีมีคุณภาพลูกโต ผิวสวย จะสามารถสราง
รายไดใหแกเกษตรกรไดเพ่ิมข้ึน และนอกจากนี้ยังพบวาราคาผลผลิตลําไยพันธุดีพันธุดังเดิมของจังหวัดลําพูน ไดแก      
พันธุเบี้ยวเขียว พันธุสีชมพู พันธุแหว ซ่ึงเปนลําไยท่ีปลูกเพ่ือการบริโภคผลสด สามารถจําหนาย ไดในราคาท่ีสูงกวา
ลําไยพันธุท่ัวไป จึงควรมีการอนุรักษพันธุลําไยพันธุดีพันธุดั้งเดิม เพ่ือเนนตลาดเพ่ือการบริโภคสด และพัฒนาไปสูลําไย 
premium ซ่ึงจะทําใหราคาลําไยสดเพ่ือการบริโภคมีราคาสูงข้ึนสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงแกเกษตรกรตอไป 
 ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการผลิตลําไยของจังหวัดลําพูน 
 (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
      (1.1) วางแผนการผลิตลําไย แบงโซน แบงสวน แบงสวนการผลิต เพ่ือไมใหมีปญหาลนตลาด 
      (1.2) พัฒนาการผลิตลําไยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ลูกโต สีสวย เนื้อดี ขายไดราคาดีทุก
สภาวการณ 
      (1.3) ผลผลิตมีความเตงตึง  น้ําหนักดี  เปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
      (1.4) สนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมในการทําการเกษตรกรรมท่ีมีความแมนยําสูง (precision 
agriculture) การตัดแตงชอผล แตงก่ิงทรงพุมท่ีเหมาะสม 
               (1.5) รวมกลุมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือสรางอํานาจการตอรอง และเพ่ิมศักยภาพดาน
การบริหารจัดการกลุมในการผลิต 
 (2) การลดตนทุนการผลิต 
      (2.1) ใชปุยอินทรียโดยการหมักใบลําไยใตตนลําไย ซ่ึงจะสามารถลดตนทุนการใชปุยเคมีชวง     
แตกใบลงไดถึง  50%  และลดตนทุนการรดน้ําลงถึง 50% 
      (2.2) ใชชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคแมลง สามารถลดตนทุนไดถึง  40% 
      (2.3) สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต โดยการใชไฟฟาสูบน้ําจะสามารถลดตนทุนไดถึง 40 - 70% 
 (3) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
      นําผลผลิตไปแปรรูปเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร ทําลําไยอบแหงสีทองเพ่ิมมูลคาไดถึง 50% 
 (4) การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด 
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      ขายผลผลิตชวงกอนตรุษจีน เกษตรกรไดราคาดี มีรายไดเพ่ิมข้ึน ปองกันและแกไขปญหาลําไย
ราคาตกต่ําไดเปนอยางดี 
 (5) การรักษาสิ่งแวดลอม 
      การทําปุยหมักจากใบลําไย ทําใหดินดี และสิ่งแวดลอมดี ลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรและสามารถ
แกไขปญหาหมอกควัน 
 
 2)  ขาวนาป (พ้ืนท่ีปลูก 8 อําเภอ) 

• พ้ืนท่ีปลูก 104,652 ไร 

• ผลผลิต 66,658 ตัน   

• ผลผลิตเฉลี่ย 637 กก./ไร 

• พ้ืนท่ีปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.เมืองลําพูน  
รองลงมา คือ อ.แมทา อ.ลี้ อ.ปาซาง  
อ.ทุงหัวชาง อ.บานธิ อ.บานโฮง 
อ.เวียงหนองลอง  
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 

 
 
 
 

ตารางขอมูลการผลิตขาวนาปของจังหวัดลําพูน ป 2560 

จังหวัด/
อําเภอ 

เน้ือที่เพาะปลูก (ไร) เน้ือที่เก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) ความชื้น 15% 

2560 2560 2560 
2560 

เก็บ ปลูก 

ลําพูน 116,962 115,305 70,955 607 615 

เมืองลําพูน 41,194 40,271 26,378 640 655 

บานโฮง 3,757 3,737 2,276 606 609 

ปาซาง 11,132 11,021 7,053 634 640 

แมทา 15,677 15,421 9,206 587 597 

ล้ี 14,791 14,738 8,076 546 548 

ทุงหัวชาง 10,698 10,531 5,592 523 531 

บานธ ิ 17,672 17,592 11,136 630 633 

เวียงหนอง
ลอง 

2,041 1,994 1,238 607 621 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
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3)  ขาวโพดเล้ียงสัตว 

• พ้ืนท่ีปลูก  87,058  ไร 

• เนื้อท่ีใหผล  85,613  ไร 

• ผลผลิต  57,794  ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย  675  กก./ไร 

• พ้ืนท่ีปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้  
รองลงมา คือ อ.ทุงหัวชาง อ.แมทา อ.บานโฮง 

  ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 
  

 
 
 
 

 
ตารางขอมูลการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวของขังหวัดลําพูน ป 2560 

 

จังหวัด/
อําเภอ 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไร) 

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตตอไร (กก.) ความช้ืน 

14.5% 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 

ลําพูน 87,058 85,613 57,794 664 675 

บานโฮง 806 797 493 612 619 

แมทา 3,529 3,452 2,147 608 622 

ลี ้ 67,532 66,384 44,743 663 674 

ทุงหัวชาง 15,191 14,980 10,411 685 695 
  ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 

 4) กระเทียม ปเพาะปลูก 60 
• พ้ืนท่ีปลูก  4,520  ไร 

• พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 3,582 ไร   

• ผลผลิต  3,016 ตัน   

• ผลผลิตเฉลี่ย 958 กก./ไร 

• พ้ืนท่ีปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้  
รองลงมา คือ อ.บานโฮง อ.ทุงหัวชาง อ.เวียงหนองลอง อ.เมือง อ.แมทา อ.ปาซาง 
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ตารางขอมูลผลผลิตกระเทียมของจังหวัดลําพูน ป 2560 
 

จังหวัด/อําเภอ 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไร) 

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอไร (กก.) 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 
ลําพูน 4,520 3,582 3,016 759 958 

เมืองลําพูน 50 50 45 893 893 
บานโฮง 747 519 465 622 896 
ปาซาง 26 26 23 885 896 
แมทา 36 36 25 833 831 

ลี ้ 3,536 2,835 2,341 794 990 
ทุงหัวชาง 73 64 29 836 957 

เวียงหนองลอง 52 52 88 - - 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (2560) 

 5)  หอมแดง ปเพาะปลูก 59/60 

• พ้ืนท่ีปลูก  5,605  ไร 

• พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 4,469 ไร   
• ผลผลิต 9,353 ตัน   

• ผลผลิตเฉลี่ย 2,093 กก./ไร 

• พ้ืนท่ีปลูก :  ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.บานโฮง รองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.ลี้ อ.แมทา อ.ทุงหัวชาง 
 

ตารางขอมูลผลผลิตหอมแดงของจังหวัดลําพูน ป 2560 
 

จังหวัด/อําเภอ 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไร) 

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 
ลําพูน 5,605 4,469 9,353 1,669 2,093 
บานโฮง 4,112 3,386 7,354 1,789 2,172 
ปาซาง 496 275 530 1,069 1,928 
แมทา 45 45 55 1,233 1,233 

ลี ้ 889 703 1,303 1,466 1,854 
ทุงหัวชาง 48 45 83 1,727 1,863 

เวียงหนองลอง 15 15 28 1,869 1,869 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (2560) 
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6) มันฝรั่ง ปเพาะปลูก 2560 
• พ้ืนท่ีปลูก 3,519 ไร   

• พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 3,519 ไร   

• ผลผลิต 11,261 ตัน   และ ผลผลิตเฉลี่ย 3,200  กก./ไร 

• พ้ืนท่ีปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ทุงหัวชาง รองลงมา คือ อ.ลี้  
ตารางขอมูลผลผลิตมันฝรั่งของจังหวัดลําพูน ป 2560 

จังหวัด/
อําเภอ 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 

ลําพูน 3,519 3,519 11,261 3,200 3,200 

ลี ้ 429 429 1,373 3,200 3,200 

ทุงหัวชาง 3,090 3,090 9,888 3,200 3,200 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (2560) 

 2.2.5  ขอมูลการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรของจังหวัดลําพูน ดานพืช 
  - ป 2560 มีสินคาเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร GAP ท้ังสิ้น 
26,745 แปลง แบงเปน 
    (1) พืชชนิดไมผล ไมยืนตน ขาว พืชผัก จํานวน 13,685 แปลง 
    (2) ลําไย จํานวน 12,614 แปลง 
    (3) มะมวง จํานวน 446 แปลง 
  - มีเกษตรกรผูปลูกพืช ขาว พืชผัก ผานการรับรองมาตรฐานอินทรีย 86 ราย 
 

ชนิดพืช 

ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ขอมูลการรับรอง
มาตรฐาน GAP รอยละ แปลง 

ชนิดพืชลําไย ชนิดพืชมะมวง 

ราย ราย ราย แปลง ราย แปลง 

1. ไมผล ไมยืน
ตน 

50,466 10,496 12.66 13,113 10,259 12,614 419 446 

2. ขาว 24,202 360 0.43      

3. พืชผัก 8,243 386 0.47 572     

ท้ังหมด 82,911 11,242 13.56    
 

ชนิดพืช 

ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน)* 

ขอมูลการรับรองมาตรฐานอินทรีย 
รอยละ 

ราย ราย 

พืช ขาว พืชผัก 62,848 86 0.10 

         
ที่มา ขอมูลจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน โดยรวบรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (2560) 
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2.2.2  ดานปศุสัตว 
  1) ขอมูลดานปศุสัตวของจังหวัดลําพูน 

ตารางแสดงจํานวนขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและประชากรสัตวแยกเปนรายปจังหวัดลําพูน ป 2558 - 2562 

ป พ.ศ. 
โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก เปด แพะ แกะ 

รวม
เกษตรกร จํานวน 

(ตัว) 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ.ศ.2558 28,070 1,796 19,486 451 3,269 305 181,567 1,606 4,342,893 33,014 15,070 267 404 17 52 5 37,461 

พ.ศ.2559 26,857 1,781 19,372 418 3,430 286 370,145 1,746 3,453,474 32,294 13,956 233 451 17 47 2 36,777 

พ.ศ.2560 26,687 1,886 20,962 394 3,656 319 237,049 1,951 3,713,006 30,332 14,963 364 359 16 62 4 35,266 

พ.ศ.2561 31,150 2,208 25,005 476 4,215 355 296,804 2,285 3,561,562 35,577 22,403 456 447 20 62 4 41,381 

พ.ศ.2562 30,854 2,122 25,584 469 4,252 354 290,027 1,868 3,896,003 35,408 19,252 426 698 31 110 6 40,684 

 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว (2562) 
 

  ขอมูลดานปศุสัตวจังหวัดลําพูนใน ป 2562 พบวา สัตวท่ีเกษตรกรเลี้ยงมากท่ีสุด คือ ไก รองลงมา คือ สุกร โคเนื้อ โคนม เปด กระบือ แพะ และแกะ 
  - โคเนื้อ      จํานวน  30,854 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.ลี้ รองลงมา คือ อ.แมทา อ.เมือง อ.ทุงหัวชาง อ.บานโฮง อ.เวียงหนองลอง อ.ปาซาง อ.บานธิ 
  - โคนม       จํานวน  25,584 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.บานธิรองลงมา คือ อ.แมทา อ.บานโฮง อ.เมือง อ.เวียงหนองลอง อ.ปาซาง อ.ทุงหัวชาง อ.ลี้ 
  - กระบือ     จํานวน  4,252 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.แมทารองลงมา คือ อ.เมือง อ.ลี้ อ.เวียงหนองลอง อ.บานโฮง อ.ทุงหัวชาง อ.ปาซาง อ.บานธิ 
  - สุกร       จํานวน  290,027 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.แมทารองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.เมือง อ.ทุงหัวชาง อ.ลี้ อ.เวียงหนองลอง อ.บานธิ อ.บานโฮง 
  - ไก       จาํนวน  3,896,003 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.เมืองรองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.ลี้ อ.แมทา อ.บานโฮง อ.บานธิ อ.เวียงหนองลอง อ.ทุงหัวชาง 
  - เปด       จาํนวน  19,252 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.เมืองรองลงมา คือ อ.แมทา อ.เวียงหนองลอง อ.ลี้ อ.บานธิ อ.ปาซาง 
  - แพะ        จํานวน  698 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.เมืองรองลงมา คือ อ.ปาซาง อ.ลี้ อ.ทุงหัวชาง 
  - แกะ       จํานวน  62 ตัว เลี้ยงมากท่ีสุด คือ อ.ปาซาง
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ตารางแสดงจํานวนขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและประชากรสัตวแยกเปนรายอําเภอป 2562 

ขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ...........ลําพูน..........ขอมูล ณ วันท่ี…30....กันยายน....2562.............. 

                   

อําเภอ 

โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก เปด แพะ แกะ 

เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน 

เมืองลําพูน 397 4,516 9 395 81 780 213 79,121 11,074 1,003,256 157 12,886 12 256 19 3 

แมทา 539 5,039 157 8,657 152 1,829 172 169,188 3,828 322,989 54 925 6 71 0 0 

บานโฮง 135 1,536 55 4,607 23 180 105 4,643 2,371 367,333 35 596 0 0 0 0 

ล้ี 525 13,275 3 49 51 702 504 9,137 9,537 654,566 95 1,719 3 83 44 1 

ทุงหัวชาง 237 3,196 1 63 9 145 723 8,470 1,130 146,193 3 35 0 0 0 0 

ปาซาง 49 346 5 146 9 74 94 14,335 4,261 1,061,711 22 814 2 11 47 2 

บานธ ิ 181 1,451 229 11,244 18 207 44 4,703 1,466 165,658 60 2,277 8 277 0 0 

เวียงหนองลอง 59 1,495 10 423 11 335 13 430 1,741 174,297 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งจังหวัด 2,122 30,854 469 25,584 354 4,252 1,868 290,027 35,408 3,896,003 426 19,252 31 698 110 6 
 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว (2562)
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จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2562 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจ
ประชากรในหวงเวลาเดียวกันของป 2561 แทบทุกชนิดของปศุสัตวท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ยกเวน โคเนื้อ สุกร 
และเปด มีแนวโนมลดลง  

 
 

ชนิดสัตว หนวยนับ ป 2562  ป 2561  แนวโนม จํานวน 

โคเนื้อ ตัว 30,854 31,150 ลดลง -296 

โคนม ตัว 25,584 25,005 เพ่ิมข้ึน 579 

กระบือ ตัว 4,252 4,215 เพ่ิมข้ึน 37 

แพะ ตัว 698 447 เพ่ิมข้ึน 251 

แกะ ตัว 110 62 เพ่ิมข้ึน 48 

สุกร ตัว 290,027 296,804 ลดลง -6,777 

ไก ตัว 3,896,003 3,561,562 เพ่ิมข้ึน 334,441 

เปด ตัว 19,252 22,403 ลดลง -3151 

เกษตรกร ราย 40,684 41,381 ลดลง -303 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน (2562) 
 

 จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดขนาดเล็กในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน แตเปนแหลงผลิตผลผลิตทางดานปศุสัตว
ท่ีสําคัญ ครอบคลุมท้ังฟารมบริษัทใหญของประเทศ  ฟารมพันธะสัญญา และ เกษตรกรรายยอยท่ัวไป มีความ
พรอมทางดานเปนแหลง ผลิตอาหารสัตวซ่ึงมีท่ีตั้งในพ้ืนท่ี รวมถึงผลผลิตพลอยไดจากอุตสาหกรรมอาหาร มี
สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสวนใหญ การคมนาคมสะดวก ทําใหจังหวัดลําพูนมีความโดดเดนเปนศูนยการผลิตปศุ
สัตวท่ีสําคัญ เปนแหลงอาหารคุณภาพของภาคเหนือ และสนับสนุนขับเคลื่อน ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
สรางการเจริญเติบโตทางดานรายไดและธุรกิจใหแกจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใตวิสัยทัศน สูความ
ม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตวท่ีสําคัญของจังหวัด ตามการแบงพ้ืนท่ี Zooning ท่ีเหมาะสม ไดแก โคนม 
     ตามนโยบายของกรมปศุสัตว  กําหนดใหพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เขต 5 เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เปนพ้ืนท่ี
เปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาโคนมของประเทศไทย ปจจุบันจังหวัดลําพูนการเลี้ยงโคนมมีการ
เจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนท้ังปริมาณและศักยภาพการผลิต จึงจําเปนตองบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนมของจังหวัดลําพูน เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาสรางรายได และเพ่ือใหจังหวัดลําพูน
เปนศูนยกลางการพัฒนาโคนมภาคเหนือตอนบน (Lumphun  Dairy  Hub ) รองรับการขยายตัวในธุรกิจและ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีจะเติบโตในอนาคต 
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การเล้ียงโคนม 

จังหวัดลําพูนมีปริมาณโคนมมากเปนลําดับท่ี 9 ของประเทศไทย ลําดับท่ี 2 ของภาคเหนือตอนบน 
ปริมาณโคนม ป 2562 จํานวน 25,584 ตัว เกษตรกร 469 ราย ขนาดฟารม 55 ตัวตอราย สัดสวน แมรีดนม
ตอประชากรโคนมท้ังหมดรอยละ 44 การเลี้ยงโคนมกระจายในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ จํานวนโคนมมากท่ีสุดท่ีอําเภอ
บานธิ (11,244 ตัว/229 ฟารม) รองลงมาไดแกอําเภอแมทา (8,657 ตัว/157 ฟารม) และอําเภอบานโฮง 
(4,607 ตัว/55 ฟารม) ตามลําดับ 

ศูนยรับน้ํานมดิบ จํานวนท้ังสิ้น 9 แหง ประกอบดวย 5 สหกรณ 2 บริษัทเอกชน สามารถรองรับ
ปริมาณน้ํานม 266 ตันตอวัน ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย ป 2561 เทากับ 131.68 ตันตอวัน เพ่ิมข้ึนมากกวา 
ป 2560 (120.07 ตันตอวัน) และป 2559 (115.03 ตันตอวัน) ตามลําดับ ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย ป 2561 เทากับ 
13.19 กิโลกรัมตอตัวตอวัน คาเฉลี่ย(ตุลาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561) สูงกวาป 2560 (12.24 กิโลกรัมตอ
ตัวตอวัน) แนวโนมท้ังป ลดลงเล็กนอย เนื่องจากเดือน สิงหาคม – กันยายน ปริมาณน้ํานมลดต่ําลง ปลายทาง/
สถานท่ีสงนม สมาชิกระบบสหกรณ สงน้ํานมไปท่ีโรงงานของ อสค.เชียงใหมและสุโขทัย สวนน้ํานมของ
บริษัทเอกชน สงนมท่ีโรงงานในเครือของบริษัทฯ ท่ีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

การพัฒนาฟารมโคนม นโยบายรัฐบาลภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการฟารมโคนม 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพน้ํานมใหสูงข้ึน จากท้ังหมด 492 ฟารม ไดรับการรับรองฟารมโคนม 267 
ฟารม  แยกเปน ฟารมโคนมมาตรฐานฟารม (GAP) จํานวน 254 ฟารม หรือ รอยละ 51.6 และฟารม GFM 
จํานวน 13 ฟารม หรือ รอยละ 2.64 โดยฟารมโคนมมาตรฐานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ไดรับการพัฒนาตอ
ยอดเขาสูฟารมโคนมคุณภาพสูงลานนา จํานวน 21 ฟารม หรือ รอยละ 8.27 เม่ือเทียบกับฟารมท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานฟารมท้ังหมด (254 ฟารม)  

ราคาน้ํานมดิบท่ีเกษตรกรไดรับ ข้ึนกับคุณภาพน้ํานม ฟารมมาตรฐานราคาน้ํานมเฉลี่ย 18.50 บาทตอ
กิโลกรัม ขณะท่ีฟารมโคนมคุณภาพสูงลานนาจะไดรับกิโลกรัมละ 19.50 บาท มูลคาผลผลิตโดยรวมป 2561 
คาเฉลี่ย 131.68 ตันตอวัน ขณะท่ีราคาน้ํานมเฉลี่ยปจจุบัน 18.50 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนมูลคา 2,436,000 
บาทตอวัน หรือ 73,080,000 บาทตอเดือนและ 876,960,000 บาทตอป รายไดของเกษตรกร จากคาประมาณ
การตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2560 เทากับ 14.86 บาทตอกิโลกรัม ราคาขายได
ปจจุบันเทากับ 18.50 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรายไดสุทธิ ประมาณ 3.64 บาทตอกิโลกรัม หรือ 479,315.2 
บาทตอวัน 

สถานการณป 2561 ดานการผลิต จากจํานวนโคนมและผลผลิตน้ํานมดิบท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากการ
ขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค ขนาดฟารมมีขนาดใหญข้ึน อีกท้ังการเลี้ยงโคนมในปจจุบัน มีการบริหาร
จัดการฟารมท่ีเปนระบบตามมาตรฐานฟารมท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงมากข้ึน ประกอบกับกรมปศุ
สัตวมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ํานมโค เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
คุณภาพน้ํานมดิบ และลดตนทุนการผลิต โดยเนนไปท่ีอาหารในการเลี้ยงโคนม ซ่ึงจะสงผลใหน้ํานมดิบ มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพ ดีข้ึน สภาวะการตลาด ความตองการบริโภค คาดวาจะเพ่ิมข้ึน จากการบริโภค
นมในตลาดนมพาณิชยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ตลาดนมโรงเรียนยังคงเปนตลาดหลักของการกระจายผลิตภัณฑนม 
ซ่ึงจะสงผลใหคา GDP ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดลําพูนสูงข้ึน สภาพปญหา ปญหาดาน โรคสัตว การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดทายาทสืบทอด ความม่ันคงดานอาหารสัตว เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ระบบการผลิตน้ํานมโคในพ้ืนท่ี 
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การเล้ียงโคเนื้อ  

มีเลี้ยงมากในอําเภอลี้ อําเภอแมทา และอําเภอเมืองลําพูน พันธุโคสวนใหญเปนพันธุโคพ้ืนเมือง และ
โคลูกผสมบราหมัน มีตลาดนัดซ้ือขายท่ีหมูท่ี 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง ปริมาณจํานวนโค 30,854 
ตัว การเลี้ยงโคเนื้อ ถึงแมวาปริมาณโคเนื้อจะเพ่ิมข้ึนแตราคาโคยังคงต่ําอยูเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขายใน
ราคาท่ีเหมาะสมจากสภาวะลูกเกิดโดยธรรมชาติและเกษตรกรยังไมขายโคออกจากฝูง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง
โคพันธุขาวลําพูน ซ่ึงเปนโคท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีสมควรอนุรักษไวเพราะปจจุบันมีจํานวนลดลงไมถึง 200 ตัว 
สภาพปญหา ฤดูแลงบางพ้ืนท่ีมีปญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว และมีโรคระบาดท่ีสําคัญ ท่ีเกิดข้ึน เชนโรคปาก
และเทาเปอยยังสงผลตอการดูแลของเกษตรกร แนวโนมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจะดีข้ึนจากปจจัยดานการ
สงเสริมพืชอาหารสัตวสําหรับโค-กระบือ ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
การเล้ียงสุกร 

จังหวัดลําพูน เปนแหลงผลิตสุกรขุนของภาคเหนือตอนบน (ลําดับท่ี 2) และเปนลําดับท่ี 16 ของ
ประเทศ โดยจังหวัดลําพูนจะนําเขาลูกสุกรเปนสวนใหญเพ่ือผลิตเปนสุกรขุนสวนใหญจะเลี้ยงท่ีอําเภอแมทา 
อําเภอเมืองลําพูน อําเภอลี้ และอําเภอบานธิ เปนการเลี้ยงในระบบฟารมเปนสวนใหญ ในลักษณะการเลี้ยง
แบบพันธะสัญญา สุกรพ้ืนเมืองจะเลี้ยงกันเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนชาวไทยภูเขา ในเขต อําเภอลี้ อําเภอทุงหัวชาง 
อําเภอแมทา และอําเภอบานโฮง ผลผลิตท้ังลูกสุกรและสุกรขุนจะเคลื่อนยายออกจากจังหวัดเพ่ือการจําหนาย
ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะจังหวัดใหญท่ีอยูใกลเคียง เชน เชียงใหม เชียงราย ลําปาง เปนตน แนวโนม
การเลี้ยงสุกรข้ึนอยูกับการผันผวนของราคาสุกรในตลาด 
 
การเล้ียงกระบือ  

เลี้ยงมากในพ้ืนท่ีอําเภอแมทาและอําเภอลี้ ปริมาณกระบือ 4,252 ตัว เพ่ิมข้ึนจากเดิมจากปริมาณลูก
กระบือท่ีเกิดตามธรรมชาติและเกษตรกรยังไมขายกระบือออกจากฝูง การเลี้ยงสวนใหญเปนการเลี้ยงแบบ
ปลอยธรรมชาติ จากสถิติท่ีผานมามีแนวโนม ลดลงเนื่องจากการบริโภคกระบือ (คานิยมในทองถ่ิน) สูงกวา
อัตราการเกิดของกระบือ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูนไดแกไขปญหาโดยการจัดตั้งกลุมอนุรักษและ
ขยายพันธุกระบือ จํานวน 10 กลุมมีกระบือ จํานวน 293 ตัว และเพ่ิมจํานวนสัตวดวยวิธีการผสมเทียม พรอม
ท้ังมีการใหยืม โค-กระบือ เพ่ือการผลิตในโครงการ ธนาคารโค-กระบือ 
 
การเล้ียงไกเนื้อ 

การเลี้ยงไกเนื้อและไกไขเลี้ยงมากในพ้ืนท่ีอําเภอปาซาง อําเภอเมืองลําพูน และอําเภอบานโฮง เปน
การเลี้ยงแบบฟารมใหญของบริษัทเอกชนและเกษตรกรรายยอยในแบบพันธะสัญญา เพ่ือใชบริโภคในจังหวัด
และสงขายจังหวัดใกลเคียง  สภาพปญหาการเลี้ยงยังผันผวนตามราคาและกลไกตลาด 
 
การเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

การเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมืองมีการเลี้ยงแบบครัวเรือนเพ่ือบริโภคและใชในวิถีประเพณี พิธีกรรม  สําหรับ
ไกพ้ืนเมือง(ไกชน) สามารถเสริมรายไดใหครอบครัว ไดเปนอยางดี โดยสายพันธุลําพูนนับเปนท่ีตองการของผู
นิยมไกชนท่ัวประเทศ ในรอบปท่ีผานมา ทางกรมปศุสัตวเรงสนับสนุนการสรางเครือขายในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
(พันธุประดูหางดําเชียงใหม) ใหแกเกษตรกรเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหเปนอาชีพเสริมท่ี
ยั่งยืนแตเกษตรกรยังตองพัฒนาการเลี้ยงเพ่ือใหมีความปลอดภัยตอการเกิดโรคตางๆ  
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ดานอาหารสัตว 

จังหวัดลําพูน มีโรงงานผลิตอาหารสัตว โดยเฉพาะอาหารสุกร, ไก จํานวน 10 แหง ท่ีอําเภอเมือง
ลําพูน มีวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีสําคัญไดแก ขาวโพด และกากถ่ัวเหลือง สวนการปลูกพืชอาหารสัตวสําหรับ โค–
กระบือ ยังมีการปลูกกันนอยเนื่องจากพ้ืนท่ีมีจํากัด แตยังมีการปลูกหญาแพงโกลาในพ้ืนท่ีอําเภอบานโฮง             
จําหนายใหแกฟารมโคเนื้อ ฟารมโคนม สวนสัตว ฟารมแพะ ฟารมมา ในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ผลพลอย
ไดจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมท่ีนํามาเลี้ยงสัตวไดแก กากมัสตารท ตนและเปลือกฝกขาวโพด หัวมันฝรั่ง 
สําหรับฟางขาว มีราคาแพง เนื่องจากนําไปใชในการปลูกกระเทียมดวย 
ท่ีมา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน (พฤศจิกายน 2562) 
 
  2.2.3 การประมง 

1) สภาพภูมิศาสตรทางการประมง 
  สภาพภูมิศาสตรดานการประมงของจังหวัดลําพูน ประกอบดวย ลําน้ําสายหลัก คือ แมน้ําปง 
แมน้ํากวง แมน้ําทาและแมน้ําลี้ โดยมี อางเก็บน้ํา  แมน้ํา คู คลอง ลําหวย สระเก็บน้ําและหนองน้ําธรรมชาติ
จํานวน 155 แหง พ้ืนท่ีผิวน้ํา 18,853 ไร สามารถเก็บน้ําได 122 ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทาน
ลําพูน มีพ้ืนท่ีชลประทานจํานวน 101,900 ไร ประกอบดวย อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 4 แหง          ความ
จุ 35.10 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรวม 23,700 ไร  ฝายทดน้ําขนาดกลาง จํานวน 5 แหง                    พ้ืนท่ี
ชลประทาน 78,200 ไร  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 43 โครงการ ความจุ 24.806 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี 
40,455 ไร  โครงการชลประทานขนาดเล็กอ่ืน ๆ เชน ฝาย ประตูน้ํา พ้ืนท่ี 122,865 ไร และสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา จํานวน 32 แหง พ้ืนท่ี 37,375 ไร เปนสภาพภูมิศาสตรดานการประมงท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพดาน
การประมง 
 
 2) ขอมูลดานการประมงของจังหวัดลําพูน 
     2.1) ทะเบียนผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 

   ป จํานวนราย พ้ืนท่ี(ไร) การจับพิกัดฟารม ชนิดสัตวน้ํา 

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

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

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

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

2562 2,657 1,301 2,567 นิล,ดุก,ตะเพียน 
ที่มา : สํานกังานประมงจังหวัดลําพูน (2562)  

  ทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2,657ราย (จับพิกัดดวย GPS แลว 2,657 ราย) พ้ืนท่ีเลี้ยง 1,301 
ไร ผลผลิตปลาดุกมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ปลานิล ตามลําดับ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผูเลี้ยงสวนใหญเลี้ยงเพ่ือ
ยังชีพ เชนการเลี้ยงปลาในบอดิน ในรองสวน ในบอซีเมนต และในบอพลาสติก  
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    2.2) ทะเบียนผูเล้ียงปลาในกระชัง 

ป จํานวนราย จํานวนกระชัง พ้ืนท่ีรวม ชนิดสัตวน้ํา 

2558 31 482 9,667 ปลาทับทิม, ปลาดุก 

2559 4 41 778 ปลาทับทิม, ปลาดุก 

2560 5 159 3,340 ปลาทับทิม, ปลาดุก 

2561 2 16 292 ปลานิล,ปลาทับทิม 

2562 8 250 4,996 ปลานิล,ปลาทับทิม 
 

ที่มา : สํานกังานประมงจังหวัดลําพูน (2562)  

การเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําปง และลําน้ํากวง จากการสํารวจเม่ือเดือน ตุลาคม 2562 มีจํานวน 8 
ราย 250 กระชัง พ้ืนท่ีเลี้ยง 4,996 ตารางเมตร กระจายในเขต อ.ปาซาง และ อ.เมืองลําพูน ชนิดปลาท่ีเลี้ยง
ไดแก ปลาทับทิม และปลานิล 

    2.3) การปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

ป จํานวน(ตัว) จํานวนแหลงน้ํา ชนิดสัตวน้ํา 

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

2559 9,037,000 167 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ,นวลจันทรเทศ,อ่ึงเพา และกบนา 

2560 8,104,999 150 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ,สรอยขาว,อ่ึงเพา และกบนา 

2561 4,898,563 117 ตะเพียน,นิล,ยี่สกและกบนา 

2562 2,896,000 94 ตะเพียน,นิล,ยี่สกและกบนา 
 

ที่มา : สํานกังานประมงจังหวัดลําพูน (2562)  

       2.4) ครัวเรือนและพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวน้ํา 
  ในป 2560 มีเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําจํานวนวน 2,372 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ํา ท้ังหมด 
1,177 ไร แบงตามประเภทการเลี้ยง ในบอ จํานวน 1,073.21 ไร ตามรองสวน จํานวน 102.38 ไร และ             
ในกระชัง 0.99 ไร ผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน 457,425.15 กิโลกรัม 

อําเภอ 
ครัวเรือ

น 

ประเภทการเล้ียง (ไร) 
ผลผลิตการเลี้ยงสัตว

น้ําจืด (กก.) รวม บอ นา 
รอง
สวน 

กระชัง 

รวมยอด 2,363 1,177 1,073.21 - 102.38 0.99 457,425.15 

เมืองลําพูน 629 375.82 273.44 - 102.38 - 283,313.98 

แมทา 504 210.09 210.09 - - - 34,984.14 

บานโฮง 42 14.61 14.61 - - - 1,963.91 

ลี ้ 588 270.78 270.78 - - - 37,773.01 

ทุงหัวชาง 90 41.00 41.00 - - - 5,917.52 

ปาซาง 283 170.05 169.40 - - 0.65 80,617.85 

บานธ ิ 217 90.56 90.56 - - - 12,201.36 
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อําเภอ 
ครัวเรือ

น 

ประเภทการเล้ียง (ไร) 
ผลผลิตการเลี้ยงสัตว

น้ําจืด (กก.) รวม บอ นา 
รอง
สวน 

กระชัง 

เวียงหนองลอง 10 3.61 3.27 - - 0.34 653.38 
ที่มา : สํานกังานประมงจังหวัดลําพูน (2560) 

    2.5) ปริมาณสัตวน้ํา 
  ในป 2562 ปริมาณสัตวน้ําในจังหวัดลําพูน รวม 511.1 ตัน เปนปลาดุก จํานวน 345.8 ตัน 
ปลาหมอ จํานวน 3.6 ตัน ปลาตะเพียน จํานวน 12.8 ตัน ปลานิล จํานวน 141.5 ตัน ปลาสวาย จํานวน 0.3 
ตัน ปลายี่สกเทศ จํานวน 1.4 ตัน และปลาชนิดอ่ืน ๆ จํานวน 5.8 ตัน ซ่ึงอําเภอท่ีมีปริมาณสัตวน้ํามากท่ีสุด คือ 
อ.เมืองลําพูน รองลงมา คือ อ.แมทา อ.ลี้ อ.ปาซาง อ.บานธิ อ.บานโฮง และอ.เวียงหนองลอง ตามลําดับ 

ขอมูลปริมาณสัตวน้ํา ดานการประมงของจังหวัดลําพูน 
หนวย : ตัน 

อําเภอ รวม ปลา
ชอน 

ปลาดุก ปลาหมอ ปลา
ตะเพียน 

ปลานิล ปลาไน ปลา
สวาย 

ปลายี่สก
เทศ 

อ่ืนๆ 

รวม 511.1 - 345.8 3.6 12.8 141.5 - 0.3 1.4 5.8 

เมืองลําพูน 362.9 - 300.4 1.2 5.5 51.8 - 0.2 0.4 3.4 

แมทา 49.1 - 19.9 0.5 1.4 26.3 - - 0.1 1.0 

บานโฮง 4.8 - 3.5 - 0.1 1.0 - - 0.1 0.1 

ล้ี 38.7 - 11.7 0.0 3.5 23.1 - - 0.3 0.1 

ทุงหัวชาง 5.4 - 1.6 0.1 0.2 3.5 - - - - 

ปาซาง 31.1 - 5.3 0.2 2.1 22.1 - 0.0 0.5 1.1 

บานธิ 15.4 - 2.9 - 0.2 12.2 - 0.1 0.1 0.1 

เวียงหนองลอง 3.7 - 0.5 1.6 - 1.5 - - - - 
 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน (ป 2562) 

     
2.6) ขอมูลการรับรองมาตรฐานสินคาดานประมง 

            ในป 2562 มีฟารมผานการตรวจรับรองมาตรฐานระดับ SL จํานวน 466 ฟารม และ  ผาน
การตรวจรับรองมาตรฐานระดับ GAP จํานวน 7 ฟารม 
  

ชนิดสินคา จํานวนราย มาตรฐาน 

1) ฟารมปลาดุก 3 GAP 

2) ฟารมปลาหมอ 2 GAP 

3) ฟารมกุงกามกราม                       1 GAP 

4) ฟารมปลาสวยงาม 1 GAP 

5) ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 466 SL 

 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน (ป 2562) 
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2.7) ขอมูลแหลงน้ําชลประทานเพ่ือการเกษตรของจังหวัดลําพูน 
  พ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด 315,290 ไร คิดเปนรอยละ 47.07 ของพ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด 
 

ท่ี โครงการ จํานวน (โครงการ) 
ความจุ 

(ลาน ลบม.) 
พ้ืนท่ีชลประทาน 

(ไร) 

1 อางเก็บนํ้าขนาดกลาง 4 35.10 23,700 

2 ฝายขนาดกลาง 5 - 78,200 

3 อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก (พระราชดําริ) 38 22.00 42,800 

4 ฝายขนาดเล็ก (พระราชดําริ) 13 - 11,150 

5 อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก (ถายโอน) 6 1.57 4,250 

6 ฝายขนาดเล็ก (ถายโอน) 86 - 117,815 

7 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 32 - 37,375 

รวมพ้ืนท่ีชลประทานคิดเปนรอยละ 47.07 ของพ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด 315,290 

 
         3) ความคาดหวังตอการพัฒนางานดานการประมงใน 5 ป ขางหนา (2561-2565) 
 จังหวัดลําพูนมีศักยภาพในเชิงพ้ืนท่ี สามารถเปนศูนยกลางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในเขต
ภาคเหนือตอนบนได เพ่ือบรรลุความคาดหวังดังกลาว แนวทางในการพัฒนางานดานการประมง ของหนวยงาน
กรมประมงภายในจังหวัด และหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ีใกลเคียง จะตองมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (1) การเตรียมความพรอมและองคความรูดานการประมงเพ่ือรองรับสถานการณ 
      (1.1) การผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร  ในปจจุบันเก่ียวของกับปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ท่ีมีความหลากหลาย ซับซอน ทําใหปญหาท่ีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
พบมีความยุงยาก ซับซอนมากข้ึน ตลอดจนการท่ีผลผลิตจากการประมง ถูกสงขายไปยังตางประเทศเปน
จํานวนมาก เกษตรกรผูผลิตจึงประสบกับมาตรการและขอกําหนดดานการผลิตของประเทศคูคา การสงเสริม 
และชวยเหลือเกษตรกรซ่ึงเปนผูรับบริการ จึงตองใชความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
การแปรรูปสัตวน้ํา เพ่ือศึกษา วิเคราะห วิจัย โดยยึดปญหาของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเพ่ือหาแนวทาง วิธีท่ีถูกตอง
เหมาะสมในการดําเนินการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมงใหแกเกษตรกร และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี 

      (1.2) ปจจุบันภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและเพ่ิมความรุนแรงตลอดเวลา  
ดวยเหตุนี้เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําเปนตองไดรับความรู และการสงเสริมใหสามารถวางแผนการผลิตของ
ตนเองใหถูกตอง และเหมาะสมตอสภาพแวดลอม และเปนการลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเกษตรกร           
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนตองเรงรัดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือใหการชวยเหลือ
เกษตรกรไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

(1.3) จัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหถูกตองและทันสมัย สามารถ
เผยแพรและนํามาใชไดอยางเหมาะสม และนํามาใชในการตัดสินใจและการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ
ประมงของจังหวัด การจัดเก็บ GPP ดานการประมง การจัดทําแผนงาน และโครงการตางๆ ดานการประมง            
ในจังหวัดเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประมงในจังหวัด 



57 
 
  (1.4) ตองทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด โดยการเขารวมเปน
คณะกรรมการและ/หรือ คณะทํางาน รวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ องคกรเอกชน ซ่ึงตองใช
ความสามารถในการสื่อสาร เจรจาทําความเขาใจเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
อาชีพดานการประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
 (2) การเตรียมบุคลากรดานการสงเสริม กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง สํานักงาน
ประมงจังหวัดลําพูน ในฐานะผูรับผิดชอบงานดานวิชาการดานการประมง และการสงเสริมอาชีพการประมง 
ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ ในการวางแผนพัฒนาอาชีพการประมง ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนท่ีจังหวัด และตรงกับความตองการของเกษตรกร ซ่ึงหนวยงานกรมประมงภายในจังหวัด
ลําพูนจะตองเรงสรางบุคลากรและเจาหนาท่ี เขาดําเนินการแกไขปญหาตามความสําคัญเรงดวน ท้ังนี้เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของเกษตรกร เพ่ือรักษาวิถีการผลิตของชุมชน ตลอดจนความม่ันคงดานอาหารและ
ความเขมแข็งของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 (3) การจัดทําระบบฐานขอมูลดานการประมงภายในจังหวัด ท่ีมีประสิทธิภาพ ฐานขอมูลท่ีดาน
การประมงเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนและมีความจําเปนสําหรับสํานักงานประมงจังหวัดในการปฏิบัติงาน                
โดยฐานขอมูลภายนอกท่ีสํานักงานประมงจังหวัดจําเปนตองมี ไดแก 
  (3.1) ขอมูลเกษตรกร ชื่อ สกุล ท่ีอยู ประเภทกิจการประมง ขนาด ชนิด ฯลฯ 
  (3.2) ขอมูลแหลงน้ํา เชน ประเภท ชื่อ สถานท่ีตั้ง ขนาด สภาพแหลงน้ํา การใชประโยชน ฯลฯ 
  (3.3) ขอมูลเรือประมง/เครื่องมือประมง ประเภท ชนิด ขนาดของเรือ เครื่องมือประมง 
เจาของ แหลงทําการประมง การจดทะเบียน การจับกุม ฯลฯ 
  (3.4) ขอมูลผูเก่ียวของทางดานการประมง ผูคา ผูแปรรูป กิจการทางการประมง และ
ผูเก่ียวของท่ีอยูภายในอําเภอ จังหวัด เปนตน 
  (3.5) ขอมูลวิสาหกิจชุมชน เชน กิจกรรม การดําเนินการของชุมชน รายละเอียดกิจการ/
สินคา สมาชิก รายได เปนตน 
  (3.6) ขอมูลการตลาด (สัตวน้ําและผลิตภัณฑ) เชน ชนิด ประเภท ขนาด ราคา แหลงจําหนาย 
  (3.7) ขอมูล/เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เชน ขอมูลงานวิจัยตางๆดานการประมง การสงเสริม 
ขอมูลท่ีเก็บอาจเปนงานวิจัยท้ังฉบับ  หือเก็บเพียง ชื่อ บทคัดยอ ผูวิจัย สถานท่ีเก็บงานวิจัย 
  (3.8) ฐานขอมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะห เชน ชนิดสัตวน้ําท่ีควรทําการสงเสริม ขอมูลผลผลิต
สัตวน้ํา รายจากการทําการประมง ขอมูลปญหาและการแกไขปญหาดานการประมงท่ีผานมา  
 
  การจัดการขอมูล ขอมูลในฐานขอมูลขางตน ประกอบดวยฐานขอมูลท่ีสํานักงานประมง
จังหวัดรวบรวม หรือเปนขอมูลท่ีมีผูดําเนินการจัดเก็บไวแลว ควรนําขอมูลมาจัดการใหอยูในรูปแบบท่ี
ตอบสนองตอความตองการในการใชประโยชน โดยผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการฐานขอมูลประกอบดวย  
  ผูสํารวจ/ผูรวบรวมขอมูล     :     ประมงอําเภอ 
  ผูตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูล  :    หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
         หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง 
  ผูจัดเก็บขอมูล                  :   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป จัดเก็บอยางเปนระบบและ
        สามารถคนหาไดสะดวก 
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 (4) การสรางและพัฒนาเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําและการสรางเครือขาย หนวยงาน              

กรมประมงในพ้ืนท่ีจะตองเรงสรางเกษตรกรรายใหมใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพ ใหเพียงพอกับความตองการในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนและจังหวัดใกลเคียง           

ซ่ึงจะสงผลถึงเศรษฐกิจชุมชน และความม่ันคงยั่งยืนของอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ี เครือขายเกษตรกร

และเครือขายการเรียนรูของเกษตรกร จะตองไดรับการพัฒนาโดยผานกลไกของหนวยงานประมงในพ้ืนท่ี

จังหวัดใกลเคียง การสัมมนาเครือขาย การอบรมดูงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีประสบความสําเร็จ               

เปนแนวทางท่ีสําคัญมากในการสรางแรงจูงใจและพัฒนาเกษตรกร องคกร /กลุมเครือขายมีความสําคัญ           

ท่ีหนวยงานประมงภายจังหวัดจะตองมี เชน เครือขายชาวประมง เครือขายประมงอาสา ผูนําชุมชน 

ผูประกอบการท่ีเก่ียวของ สถาบันการเงิน และบุคลากรของหนวยงานอ่ืน เปนตน 

 (5) พัฒนาและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สถานการณสัตวน้ําธรรมชาติของประเทศไทยในปจจุบันมีแนวโนมลดลง ซ่ึงเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ

สําคัญประการหนึ่งคือเกิดจากการละเลยและขาดจิตสํานึกในการใชทรัพยากร มีการใชเครื่องมือท่ีผิดกฎหมาย

และมีประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ํา มาใชประโยชนมากเกินกําลังการผลิตของธรรมชาติทําใหเปนการทําลาย

วงจรชีวิตสัตวน้ํา และลดการทดแทนทางธรรมชาติของประชากรสัตวน้ํา และจากการท่ีทรัพยากรประมง                

มีลักษณะเปนทรัพยากรสาธารณะ ซ่ึงมีการเขาถึงทรัพยากรไดอยางเสรีท้ังนี้บุคคลอ่ืนใดก็ตามจะเขามาใช

ประโยชน สามารถทําได ดังนั้นการดูแลรักษาใหทรัพยากรประมงอยูในสภาพท่ีไมเสื่อมโทรมจึงตองการความรู 

ความเขาใจ และจรรยาบรรณของผูท่ีเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรเปนอยางมาก อีกท้ังนโยบายของรัฐ

ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนประมงและองคกรทองถ่ินกับหนวยงานภาครัฐ ในการกํากับดูแลรักษา

และฟนฟูทรัพยากรประมง ใหคงมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน เจาหนาท่ีของภาครัฐตองพิจารณากระบวน

การในการดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมกับผูท่ีเก่ียวของมากยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหเกิดความเขาใจและความ

รวมมือในการจัดการประมงไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปเพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด               กฎ 

กติกา ขอตกลง และแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษทรัพยากรประมง และสรางจิตสํานึก

ใหกับชุมชนในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ี ใหมีความอุดมสมบูรณ และมีทรัพยากรไวใชอยางยั่งยืน

ตอไป 

 (6) เตรียมความพรอมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาเขาสูมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เปนการ

ดําเนินการเตรียมความพรอมและยกระดับเกษตรกรเขาสูมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยสํานักงาน

ประมงจังหวัดเปนผูอบรมใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในการเตรียมการเพ่ือปรับปรุงบอเลี้ยง

สัตวน้ํา/ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําข้ันปลอดภัย (Safety Level) 

และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (Good Aquaculture Practice :GAP) เม่ือเกษตรกร            

มีความพรอมเจาหนาท่ีจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําพูน จะเปนหนวยตรวจประเมินและออก

ใบรับรองมาตรฐานตอไป โดยมุงเนนท่ีจะใหทุกฟารมมีมาตรฐานและไดรับความเชื่อม่ันถึงสัตวน้ําท่ีผลิตจะตอง

มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
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(7) สนับสนุนสํานักงานประมงอําเภอ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน              

ในการจัดทําแผนงาน/โครงการดานการประมงและการจัดทําขอมูลสารสนเทศระดับอําเภอ การใหบริการทาง

วิชาการ สงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง รวมถึงควบคุมและการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชกําหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือการแกไขปญหาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน  

 จากแนวคิดการพัฒนางานดานการประมงเพ่ือความม่ันคงดานอาหาร ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน               

สิ่งท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนภายใน 5 ป คือ  

 1. เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 

 2. เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานการรับรองมาตรฐานข้ัน GAP เพ่ิมข้ึนรอยละ2  

 3. ผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 3 

 4. ผลผลิตสัตวน้ําเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 3 

 5. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน รอยละ1  

  2.2.4  ขอมูลสหกรณและกลุมเกษตรกรของจังหวัดลําพูน 

  ในป 2562 จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดลําพูน มีท้ังหมด 143 แหง แบงเปน

ประเภทสหกรณ จํานวน 70 แหง ดังนี้ สหกรณการเกษตร จํานวน 50 แหง สหกรณออมทรัพย จํานวน 12 แหง 

สหกรณบริการ จํานวน 6 แหง และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จํานวน 3 แหง ประเภทกลุมเกษตรกร จํานวน 70 แหง 

ดังนี้ กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน 12 แหง กลุมเกษตรกรทําสวน จํานวน 40 แหง กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว               

จํานวน 2 แหง กลุมเกษตรกรทําไร จํานวน 15 แหง กลุมเกษตรกรอ่ืน ๆ จํานวน 1 แหง 
 

ประเภทสหกรณ 
จํานวนสหกรณ(แหง) จํานวนสหกรณ

ท้ังหมด 
(4)=(1)+(2) 

ดําเนินงาน/ธุรกิจ 
(1) 

หยุดดําเนินงาน/ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
(3) 

1. สหกรณการเกษตร 50 - - 50 

2. สหกรณประมง - - - - 

3. สหกรณนิคม - - - - 

4. สหกรณออมทรัพย 12 - - 12 

5. สหกรณรานคา - - - - 

6. สหกรณบริการ 6 - - 6 

7. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 3 - - 3 

รวม 71 - - 71 
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ประเภทกลุมเกษตรกร 
จํานวนกลุมเกษตร(แหง) จํานวน 

กลุมเกษตรกรท้ังหมด 
(4)=(1)+(2) 

ดําเนินงาน/ธุรกิจ 
(1) 

หยุดดําเนินงาน/ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
(3) 

1. กลุมเกษตรกรทํานา 12 - - 12 

2. กลุมเกษตรกรทําสวน 40 - - 40 

3. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 2 - - 2 

4. กลุมเกษตรกรทําไร 15 - - 15 

5.กลุมเกษตรกรทําประมง - - - - 

6.กลุมเกษตรกรอ่ืนๆ 1 - - 1 

รวม 70 - - 70 
ที่มา :  สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน (ป 2562) 

2.2.5  การจัดลําดับความสําคัญของสินคาเกษตรของจังหวัดลําพูน 
ลําดับความสําคัญ ชนิดสินคา 

มาก • ลําไย 

• ขาว 
• มะมวง (มีแนวโนมมูลคาเพ่ิมข้ึน) 

• โคนม (Milk Board เปนสินคาคุณภาพของจังหวัด) 

• ขาวโพดเลี้ยงสัตว (มีการสงเสริมแปลงใหญ , เปนพืชทางเลือกในพ้ืนท่ี
ปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว) 

• พืชผัก (เปนชนิดสินคาท่ีกําหนดตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย) 

ปานกลาง • ไกพ้ืนเมือง (อาชีพทางเลือก) , สุกร , ไกเนื้อ ไกไข (Contract Farming) 

• หอมแดง กระเทียม มันสําปะหลัง มันฝรั่ง พืชสมุนไพร 

• ปลานิล 
นอย • เปด , กระบือ , แพะ , โคเนื้อ  

• ปลาหมอไทย , ปลาดุก  

• ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
ที่มา : คณะทํางานพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน  (ป 2560) 
 

2.3  ดานอุตสาหกรรม  
      2.3.1 ขอมูลภาคอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน 

 การอุตสาหกรรม 
  จังหวัดลําพูนเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,788 ไร และพ้ืนท่ี
สวนอุตสาหกรรมของเอกชน  2,200  ไร  ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหงใหม (นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 2)   
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  ไดมีการประกาศจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ัวไป                   

“นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 2” เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กอนมีการประกาศใชบังคับผังเมืองรวม              

เมืองลําพูน พ.ศ. 2555  ซ่ึงผานการเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และประกาศ
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จัดต้ังเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมเรียบรอยแลว โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 352 ไร 3 งาน 19.0 ตารางวา  สําหรับ
รองรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะเขาไปอยูรวมกันอยางเปนสัดสวน รวมท้ังโรงงานท่ีตั้งอยูนอกพ้ืนท่ีเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึงกระจายอยูในพ้ืนท่ีในเขตอําเภอตาง ๆ ทุกอําเภอ สวนใหญตั้งอยูในเขตอําเภอ 

เมืองลําพูน อําเภอปาซาง อําเภอแมทา เนื่องจากท้ังสามอําเภออยูไมไกลจากตัวเมืองจังหวัดลําพูน และมี
อาณาเขตติดตอกัน จังหวัดลําพูนมีปจจัยท่ีเอ้ือตอการลงทุนดานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญคือ วัตถุดิบในการผลิต
แรงงานท่ีมีทักษะฝมือ การคมนาคมขนสง และการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่ีตองพ่ึงพาวัตถุดิบในพ้ืนท่ี จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ไดแก อุตสาหกรรมดานการเกษตร 

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไม
และผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมอ่ืนๆ (อุตสาหกรรมบริการ ซอม คัดแยก บําบัดของเสียรวม รวมท้ังอัดเศษ
กระดาษ และโลหะตางๆ) ตามลําดับ 
       ปจจุบันจังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมรวมท้ังส้ิน 981 โรงงาน  
เงินลงทุนรวม 169,031.92 ลานบาท การจางงานรวม 73,765 คน จําแนกเปน 

1) โรงงานท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ท่ีเปดดําเนินการ 76 โรงงาน มีมูลคา
เงินลงทุนประมาณ 127,000 ลานบาท และมีจํานวนแรงงานประมาณ 40,175 คน   

2) โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 905 โรงงาน มีมูลคาเงินลงทุน              
รวมประมาณ  42,032.40 ลานบาท  จํานวนแรงงาน 33,590 คน (รวมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งในพ้ืนท่ี                
สวนอุตสาหกรรมเอกชนในเครือสหพัฒนอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 18 โรงงาน เงินลงทุน 13,136 ลานบาท         
จํานวนแรงงาน 12,279 คน) 

• สภาวะการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน 
  การลงทุนดานอุตสาหกรรม นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยพิจารณาจาก   

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  มูลคาการลงทุน และจํานวนแรงงาน มีดังนี้ 
 

ตารางแสดงจํานวนโรงงาน จาํนวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) 
 

รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ป 2561 

(ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561) 
จํานวนโรงงาน (โรงงาน) 854 864 876 905 

จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท) 35,764.02 39,847.03 40,238.29 42,032.40 
จํานวนแรงงาน (คน) 30,679 31,598 31,958 33,590 

ที่มา : สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  ขอมูล  ณ  31 ตุลาคม  2561 

  
ตารางแสดงจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

 นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ลําดับท่ี หมวดอุตสาหกรรม 
จํานวน 

(โรงงาน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
จํานวนแรงงาน 

(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 347 8,075,717,729 4,271 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 56 3,868,722,844 2,819 
3 อุตสาหกรรมเครือ่งด่ืม 3 27,188,214 31 
4 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 4 768,120,967 473 
5 อุตสาหกรรมเครือ่งแตงกาย 14 2,782,981,556 4,045 
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ลําดับท่ี หมวดอุตสาหกรรม 
จํานวน 

(โรงงาน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
จํานวนแรงงาน 

(คน) 
6 อุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 3 569,159,636 1,314 

7 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 97 289,993,774 1,333 
8 อุตสาหกรรมเฟอรนเิจอรและเครือ่งเรอืน 75 162,542,926 1,421 

452 9 อุตสาหกรรมการดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 6 246,350,000 
10 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ 0 0 0 
11 อุตสาหกรรมเคมี 5 506,960,000 236 
12 อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 7 154,907,000 54 

13 อุตสาหกรรมยาง 2 38,000,000 34 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 14 372,156,382 799 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 73 6,005,508,989 1,548 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 0 0 0 

17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 42 2,856,136,219 2,404 
18 อุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล 12 358,680,545 197 
19 อุตสาหกรรมไฟฟา 6 3,267,408,609 1,075 
20 อุตสาหกรรมขนสง 38 1,271,259,508 659 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 101 10,415,322,100 10,425 

 รวมทั้งสิ้น 905 42,037,116,998 33,590 
ที่มา : สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ขอมูลสะสม ณ 31 ตุลาคม 2561 
 

ตารางแสดงจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม  
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ลําดับ
ท่ี 

หมวดอุตสาหกรรม 
จํานวน

(โรงงาน) 
จํานวนเงินทุน        

(ลานบาท) 
จํานวนแรงงาน

(คน) 
1 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 26 91,695 24,297 
2 อุตสาหกรรมการเกษตร 2 353 13 
3 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 7 5,227 715 
4 อุตสาหกรรมการกอสราง 1 800 143 
5 อุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุปกรณ 21 23,318 12,896 
6 อุตสาหกรรมแปรรูปไม 2 233 229 
7 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 4 615 1,295 
8 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 111 20 
9 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ(ผามวน, ลวดถัก ฯลฯ) 12 4,648 567 
 รวมท้ังส้ิน 76 127,000 40,175 

ที่มา : สํานกังานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ขอมูลสะสม ณ มิถุนายน 2561 

 
2.3.1 อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

  อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม เรียงลําดับ 5 อันดับ
แรก ตามสัดสวนจํานวนโรงงาน (นอกเขตนิคมฯและในเขตนิคมฯ) ไดดังนี้ 
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1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เชน อบพืชผลหรือเมล็ดพืชทางการเกษตร เก็บรักษา 
ลําเลียงพืชผลในไซโล และหองเย็น รอยละ 35.57 (จํานวน 349 โรงงาน) 

2) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมชิ้นสวนและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตเลนสและพัฒนาเลนสแกว และผลิตอุปกรณไฟฟาและ 
ผลิตแผนเซล/แผงเซล รอยละ 12.23 (จํานวน 120 โรงงาน) 

3) หมวดอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม เชน ไมแกะสลัก รอยละ 9.88 (จํานวน 97 
โรงงาน) 

4) หมวดอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน เชน กลุมเครื่องเรือน ชิ้นสวนเครื่อง
เรือน ไมแปรรูป และไมอัด รอยละ 7.64 (จํานวน 75 โรงงาน) 

5) หมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เชนกลุม ผัก พืชหรือผลไมบรรจุกระปอง 
อาหารจากแปง รอยละ 6.72 (จํานวน 66 โรงงาน) 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน และสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 31 ตุลาคม 2561 
 

  สภาวะการลงทุนดานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีจํานวนโรงงาน
สะสม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 รวมท้ังสิ้น 905 โรงงาน มีมูลคาการลงทุนรวม 42,032.40 ลานบาท เกิดการ
จางแรงงาน จํานวน 33,590 คน เม่ือเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันกับปกอน พบวามีการอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ิมข้ึนจํานวน 29 โรงงาน สงผลใหมีมูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน 1,794.11 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 4.45 การจางแรงงานเพ่ิมข้ึน 1,632 คน หรือคิดเปนรอยละ 3.31 ตามลําดับ พบวาสภาวะการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการขยายตัวอยางตอเนื่องเม่ือเปรียบเทียบกับ
ชวงระยะเวลาเดียวกันกับปกอน แสดงใหเห็นวาผูประกอบการและนักลงทุนยังมีความเชื่อม่ันในการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน 
  มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม ณ ฝายบริการศุลกากรท่ี 2 (ดานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ) ของปพ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนเมษายน –  กรกฎาคม 2561) มีมูลคาการสงออกรวม 
22,192.16 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป จํานวน 742.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.46 มีประเภท
อุตสาหกรรมสงออกท่ีสําคัญ ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมผลิตแผงสัญญาณท่ีมีอุปกรณทําดวยผลึกเหลว 
อุตสาหกรรมผลิตเลนสสําหรับกลองถายรูป สวนประกอบเครื่องจักรไฟฟา และแผงวงจรไฟฟา เปนตน (ที่มา:ฝาย

บริการศุลกากรที่ 2 ดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)  สวนสถิติโครงการลงทุนท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน(BOI) 
ของปพ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561) มีจํานวน 6 โครงการ สวนใหญเปนการสงเสริมการ
ลงทุนในการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมรายเดิมท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไดแก ประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรมเลนสกลอง, อุตสาหกรรมชิ้นสวนโลหะอัดข้ึนรูป, 
อุตสาหกรรมไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ตามลําดับ (ที่มา: www.boi.go.th) 

แนวโนมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน แนวโนมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดลําพูน ชวงครึ่งหลังของป 2561  คาดวาจะมีการลงทุนของอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ท้ังในสวนของการประกอบกิจการใหมและขยายกิจการ      
ซ่ึงปจจุบันมีผูประกอบการเขามาขอคําปรึกษาแนะนําการลงทุน และอยูระหวางการพิจารณาอนุญาตขอ
ประกอบกิจการโรงงานและขอขยายกิจการโรงงาน ในประเภทอุตสาหกรรม  กลึง เช่ือมโลหะขึ้นรูป จํานวน
เงินทุน 219 ลานบาท คนงาน 16 คน 

 
 

http://www.boi.go.th/
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2.4  การคาและพาณิชยกรรม 
 1) สถานการณการจดทะเบียน ประเภท จํานวนสถานประกอบการประเภทการคาปลีกคาสงของ
จังหวัดลําพูน 

ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดลําพูน ประจําป 2561 

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

 
นิติบุคคล 

สถานะดําเนินกิจการ 
จํานวน  
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน(ลานบาท) 

1. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 7 9.59 
2. หางหุนสวนจํากัด 1,575 3,769.57 
3. บริษัทจํากัด 1,097 25,724.97 
4. บริษัทมหาชนจํากัด 2 500.00 
5. สมาคมการคา 6 - 
6. หอการคาจังหวัด 1 - 

รวม 2,688 30,004.13 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลทุกประเภท จํานวน(ราย) รอยละ 

1 การขายสงและการขายปลีกฯ                                           1,084 40.29 
2 กอสราง 566 21.39 

3 การผลิต 447 16.70 
4 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 106 3.93 
5 การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 78 2.99 
6 กิจกรรมบริหารและบรกิารสนับสนุน 76 2.83 
7 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 71 2.65 
8 ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 46 1.81 
9 เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 41 1.59 
10 ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 40 1.51 

 
 
 
 
 

นิติบุคคลสถานะดําเนินกิจการ ขอมูล ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2561 
 

จําแนกประเภทธุรกิจของนิติบุคคลทุกประเภท เรียงตามรหัสธุรกิจ 10 อันดับแรก 
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ประเภทนิติบุคคล 
 จดทะเบียนตั้งใหม จดทะเบียนเลิก 

จํานวน
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท) 

จํานวน
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน 
(ลานบาท) 

1.การขายสงขายปลีก 12 12.90     4 4.50  
2.การผลิต 5  4.55       1 1.00 
3.กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรฯ -        -   -  - 
4.การกอสราง 3 2.50 1 3.00 
5.การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา - - - - 
6.ท่ีพักแรมละบริการดานอาหาร - - - - 
7.กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุน 

1 1.00 - - 

8.กิจกรรมดานสุขภาพและสังคม
สงเคราะห 

1    200.00 - - 

9.กิจกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย 

1       1.00 - - 

10.เกษตรกรรม การปาไมและ
การประมง 

2 6.80 1 1.00 

11.ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร - - 2 2.00 
12.การศึกษา - -   
13.ศิลปะความบันเทิงและ
นันทนาการ 

-  - - - 

14.กิจกรรมทางการเงินและ
ประกันภัย 

- - - - 

15ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการ
ปรับอากาศ 

-  - - - 

16.กิจกรรมการบริการดานอ่ืนๆ - - - - 
  รวม      25 228.75 9 11.50 

จํานวนนิติบุคคลตั้งใหมและเลิกจําแนกตามประเภทธุรกิจเดือน ตุลาคม 2561 
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  นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม ป 2561 (ม.ค. –ต.ค. 61) เปรียบเทียบ ป 25560 ลดลง 34  ราย   

คิดเปน รอยละ 11.29 โดยธุรกิจท่ีมีจํานวนจดทะเบียนต้ังใหมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การขายสงขายปลีก 
การกอสราง และการผลิต การจดทะเบียนลดลงเพียงเล็กนอยจากปท่ีผานมา แตยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคการขายสงขายปลีก ภาคการกอสราง ท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐ และ
เอกชนท่ีสงเสริมการทองเท่ียว และนโยบายเมืองรอง     

นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการ ป 2561 (ม.ค. –ต.ค. 61) เปรียบเทียบ ป 2560 ลดลง 12 ราย   
คิดเปน รอยละ 24.48 โดยประเภทนิติบุคคลท่ีมีจํานวนจดทะเบียนเลิกสูงสุด ไดแก หางหุนสวนจํากัด  บริษัท
จํากัด และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล โดยเฉพาะสาขาการขายสงขายปลีก เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณโลก 

แนวโนมการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนบริษัทในป 2561 คาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากป 
2560 ซ่ึงอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและคาดวาปลายป 2561  
จะมียอดจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนมากกวามีท่ีผานมา จากนโยบายของภาครัฐและเอกชน ท่ีออกมาตรการสงเสริม
กระตุนขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจขยายตัวสงผลดีตอการประกอบธุรกิจและการจัดตั้งทะเบียนนิติบุคคลในป 2561  
   ท่ีมา : กลุมงานทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการคา สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน 9/11/61 
 
 2) มูลคารายไดเศรษฐกิจสาขาการขายปลีก-ขายสง ระหวางป 2558-2561 จังหวัดลําพูน 

หนวย : ลานบาท 
ลําดับ รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1 เมืองลําพูน 10,912,106,638.65 11,903,846,047.09 11,887,899,650.17 492,461,415.00 
2 ปาซาง 1,893,992,926.75 2,104,721,272.36 2,215,638,235.15 22,423,103.12 
3 บานโฮง 874,884,247.57 1,040,982,042.31 1,023,837,730.00 139,553,289.82 
4 แมทา 144,403,027.78 188,653,223.00 213,101,324.89 1,495,079.16 
5 ลี ้ 1,092,350,448.64 486,603,134.70 527,047,853.67 28,108,584.65 
6 บานธิ 

 
96,411,980.59 121,993,383.90 192,899,066.23 - 

7 เวียงหนองลอง 185,148,292.48 196,311,482.00 231,009,479.44 - 
8 ทุงหัวชาง   45,678,835.83 49,857,042.71 52,968,415.14 - 
 รวมท้ังสิ้น 15,244,976,398.29 16,092,967,628.00 16,344,401,754.19 684,041,471.75 

หมายเหตุ : ป 2561 ตัวเลขอยูระหวางการยื่นงบการเงิน 

ประเภทนิติบุคคล 
 จดทะเบียนตั้งใหม จดทะเบียนเลิก 

จํานวน(ราย) ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท) 

จํานวน(ราย) ทุนจดทะเบียน 
(ลานบาท) 

บริษัทจํากัด 13    217.20 3 5.00 
หางหุนสวนจํากัด 12    11.55 6 6.50 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล - - -  - 

  รวม       25   228.75 9 11.50 

การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมและเลิกเดือน ตุลาคม 2561 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 
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รายไดจากการย่ืนงบการเงิน สาขาการขายปลีก-ขายสง ป 2560 เปรียบเทียบ ป 2559 เพ่ิมข้ึนคิดเปน  รอย
ละ 1.56 และมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยธุรกิจในอําเภอท่ีมีการยื่นรายไดสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
อําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง และอําเภอบานโฮง และจากการรวบรวมขอมูล ป 2561 สถานการณสาขาการขายปลีก-ขาย
สง ครึ่งหลังของป 2561 ยังทรงตัวในไตรมาส 3 และปรับตัวข้ึนไปในไตรมาส 4 ตามวัฎจักรของการบริโภคของ
ภาคเอกชน การใชจายของรัฐบาล การลงทุนรวม ซ่ึงภาครัฐเรงใหมีการประมูลโครงสรางพ้ืนฐานใหไดภายในป
นี้ ผลจากการลงทุนนี้คาดวาจะสงผลมายังภาคคาปลีกภายในไตรมาส 1-3 ป 2562 อีกท้ังนโยบายและ
งบประมาณภาครัฐยังการกระตุนเศรษฐกิจไปยังจังหวัดเมืองรองซ่ึงคาดวาจะขยายตัวลําดับเชนกัน 

แนวโนมคาปลีกคาสง ป 2562 ตองมีการปรับตัวตามยุคสมัย ผูประกอบการคาปลีกจะตองเริ่ม
ปรับตัวโดยใชกลยุทธการตลาดแบบออมนิชาแนล คือการทําตลาดแบบผสมผสานท้ังออนไลนและออฟไลนท่ี
ขายสินคาไดทุกรูปแบบ เพ่ือเตรียมรับมือกับการเขามาของรานคาออนไลนอยางจริงจัง แมปจจุบันหากมอง
ภาพรวมในตลาดคาปลีกท้ังระบบยังมีมูลคาเติบโตสูง แตขณะท่ีตลาดออนไลนเติบโตปละ 30% นับวาหางกัน
อยูมาก แตดวยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูออนไลนอยางรวดเร็ว ทําใหคาดวาในอีก 5 
ปขางหนาสัดสวนการขายในตลาดออนไลนจะคิดเปน 10% ของตลาดท้ังหมด การเขามาของเทคโนโลยีไดทํา
ใหภาคคาปลีกตองการปรับตัวกันอยางตอเนื่อง แตผูประกอบการคอนขางมีความแข็งแกรง และปรับตัวเองให
สอดรับกับสถานการณไดทุกชวงเวลา 

 
3) มูลคาทุนจดทะเบียนสาขาการขายปลีก-ขายสง ระหวางป 2558-2561 จังหวัดลําพูน 

หนวย : ลานบาท 
ลําดับ รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1 เมือง
ลําพูน 

1,373,657,700.00 1,601,487,700.00 1,603,047,700.00 73,750,000.00 

2 ปาซาง 339,940,000.00 358,739,800.00 500,689,800.00 4,500,000.00 
3 บานโฮง 153,499,999.00 162,149,999.00 181,679,199.00 20,200,000.00 
4 แมทา 39,600,000.00 42,850,000.00 37,350,000.00 500,000.00 
5 ลี ้ 108,050,000.00 119,350,000.00 158,150,000.00 2,350,000.00 
6 บานธ ิ 48,710,000.00 63,710,000.00 66,910,000.00 - 
7 เวียง

หนองลอง 
59,500,000.00 62,500,000.00 70,500,000.00 - 

8 ทุงหัวชาง 4,200,000.00 5,200,000.00 10,200,000.00 - 
 รวม

ท้ังส้ิน 
2,127,157,699.00 2,415,987,499.00 2,628,526,699.00 101,300,000.00 

 
หมายเหตุ : ป 2561 ตัวเลขอยูระหวางการยื่นงบการเงิน 
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4) จํานวนนิติบุคคลตั้งใหม จําแนกตามประเภทธุรกิจ ป 2561 (1 มกราคม-31 ตุลาคม) 
 

ลําดับท่ี ประเภทธุรกิจ ป 2561 
(ม.ค.-ตค) 

จํานวน 
(ราย) 

ทุน 
(ลานบาท) 

1 การเกษตร 11 14.71  
2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน  -  - 
3 การผลิต 49 61.95 
4 ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ 1 2.00 
5 การจัดการน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรม

ท่ีเก่ียวของ 
 -  - 

6 การกอสราง 32  39.35 
7 การขายสงขายปลีกและการซอมแซมยานยนตและ

จักรยานยนต 
 119  137.61 

8 การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 11  12.30 
9 ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 9  15.80 
10 ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร  3  2.50 
11 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  1  5.00 
12 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  3  14.00 
13 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร กิจกรรมทางวิชาการ 11 7.30 
14 กิจกรรมบริหารและบรกิารสนับสนุน  7  7.00 
15 การศึกษา  1  5.00 
16 กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห   4  203.00 
17 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ   -  - 
18 กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ  5  4.50 

 รวม  267  532.02 
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2.5  ขอมูลโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดลําพูน 
จังหวัดลําพูนเดิมชื่อหริภุญไชย เปนเมืองโบราณอายุกวา 1300 ปเปนจังหวัดท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ี

หลากหลายและสืบทอดจากรุนสูรุน โดยปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการตอยอดพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนเอกลักษณและมีคุณภาพ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายวาเปนฝมืออันเยี่ยม
ยอดล้ําคา คือ ผาทอและผลิตภัณฑท่ีพัฒนาตอเนื่องจากผา เชน ผาทอท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) จากกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในความงดงามและ
ประณีตของชางทอผา ไดแก ผาไหมยกดอกลําพูน และยังมีผาทอและผลิตภัณฑผาท่ีเปนเอกลักษณโดดเดน 
เชน ผาฝายทอ ผาฝายยอมสีธรรมชาติ ผาชาวเขาท่ีมีเอกลักษณชนเผามีประวัติการสืบทอดศิลปะการทอผา
รวมถึงการออกแบบลวดลายสืบทอดกันมาอยางชานานผูอยูอาศัยในชุมชนไดมีการสวมใสผลิตภัณฑท่ีเกิดจาก           
ภูมิปญญาชาวบานกันมาแตอดีตจนถึงปจจุบันนอกจากนี้จังหวัดลําพูนยังมีผลิตภัณฑอ่ืนท่ีนาสนใจอีกมากมาย             
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑแปรรูปจากลําไยเครื่องสําอางสมุนไพรและไมแกะสลัก เปนตน โดยมีจํานวนผูผลิต 
ผูประกอบการท่ีลงทะเบียน OTOP ป พ.ศ. 2557 - 2561 ดังนี ้
 

1. จํานวนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ  ที่ลงทะเบียน ป 2557 - 2561 
อําเภอ จํานวนผูลงทะเบียน (ราย) จํานวนผลิตภัณฑ 

ทุงหัวชาง 49 130 
บานธิ 95 211 

บานโฮง 130 203 
ปาซาง 111 306 

ลี้ 92 132 
เมืองลําพูน 274 479 

เวียงหนองลอง 51 105 
แมทา 112 170 
รวม 887 1,736 

 
2. จํานวนผลิตภัณฑ OTOP ที่ลงทะเบียน 

ประเภทผลติภัณฑ จํานวนผลิตภัณฑ แยกตามกลุมที่ลงทะเบียน 
A B C D 

อาหาร 446 37 6 49 354 
เคร่ืองดื่ม 66 6  - 16 44 

ผาและเคร่ืองแตงกาย 481 33 58 37 353 
ของใชฯ 498 32 18 43 405 

สมุนไพรฯ 214 55 3 56 100 
ไมระบุกลุม 31  -  -  -  - 

รวม 1,736 126 79 152 1,256 
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ผลการดําเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2562  
(OTOP Product Champion : OPC) 

 
   โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) มี
วัตถุประสงคเพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑท่ีจะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ และเพ่ือจัดระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑที่
จะใชในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อเสริมสรางคุณคาของผลิตภัณฑ
ใหเปนท่ียอมรับแกบุคคลท่ัวไป จนสามารถใชเปนแหลงสรางรายไดและความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 
   จังหวัดลําพูน มีเปาหมายการสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 302 ผลิตภัณฑ โดยมีผลิตภัณฑท่ี
สมัครเขารับการคัดสรรฯ รวมท้ังสิ้น 314 ผลิตภัณฑ ดังนี้ 
   1) อําเภอเมืองลําพูน มีผลิตภัณฑ ท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 118 ผลิตภัณฑ โดย
เปนผลิตภัณฑประเภทอาหาร จํานวน 14 ผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ประเภทผา
และเครื่องแตงกาย จํานวน 78 ผลิตภัณฑ ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก จํานวน 19 ผลิตภัณฑ และประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ซึ่งผลิตภัณฑที่สมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัด
ระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 1 ดาว จํานวน 7 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 2 ดาว จํานวน 4 ผลิตภัณฑ 
       (3) ระดับ 3 ดาว จํานวน 20 ผลิตภัณฑ 
       (4) ระดับ 4 ดาว จํานวน 62 ผลิตภัณฑ 
       (5) ระดับ 5 ดาว จํานวน 25 ผลิตภัณฑ 
   2) อําเภอแมทา มีผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 17 ผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 6 ผลิตภัณฑ และประเภทของใช 
ของตกแตง และของท่ีระลึก จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 1 ดาว จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 2 ดาว จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
       (3) ระดับ 3 ดาว จํานวน 4 ผลิตภัณฑ 
       (4) ระดับ 4 ดาว จํานวน 7 ผลิตภัณฑ 
   (5) ระดับ 5 ดาว   จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 
   3) อําเภอบานโฮง มีผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 17 ผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร จํานวน 9 ผลิตภัณฑ ประเภทของใช ของตกแตง และของที่ระลึก จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
และประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ซึ่งผลิตภัณฑที่สมัครเขารับการคัดสรรฯ 
ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 1 ดาว จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 2 ดาว จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
       (3) ระดับ 3 ดาว จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
       (4) ระดับ 4 ดาว จํานวน 9 ผลิตภัณฑ 
   (5) ระดับ 5 ดาว  จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
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  4) อําเภอลี้ มีผลิตภัณฑที่สมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 17 ผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑประเภทผา
และเครื่องแตงกาย จํานวน 17 ผลิตภัณฑ ซึ่งผลิตภัณฑที่สมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัด
ระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 2 ดาว จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 3 ดาว จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
       (3) ระดับ 4 ดาว จํานวน 10 ผลิตภัณฑ 
     (4) ระดับ 5 ดาว        จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
   5) อําเภอทุงหัวชาง มีผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 28 ผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑ
ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 2 ผลิตภัณฑ และประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 26 ผลิตภัณฑ 
ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 3 ดาว จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 4 ดาว จํานวน 12 ผลิตภัณฑ 
 (3) ระดับ 5 ดาว จํานวน 14 ผลิตภัณฑ 
   6) อําเภอปาซาง มีผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 75 ผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร จํานวน 10 ผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 1 ผลิตภัณฑ ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 
จํานวน 51 ผลิตภัณฑ ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก จํานวน 12 ผลิตภัณฑ และประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 2 ดาว จํานวน 5 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 3 ดาว จํานวน 28 ผลิตภัณฑ 
       (3) ระดับ 4 ดาว จํานวน 34 ผลิตภัณฑ 
 (4) ระดับ 5 ดาว  จํานวน 8 ผลิตภัณฑ 
   7) อําเภอบานธิ มีผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 35 ผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑประเภท
อาหาร จํานวน 6 ผลิตภัณฑ ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 22 ผลิตภัณฑ และประเภทของใช ของตกแตง และของท่ี
ระลึก จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 2 ดาว จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 3 ดาว จํานวน 18 ผลิตภัณฑ 
       (3) ระดับ 4 ดาว จํานวน 9 ผลิตภัณฑ 
 (4) ระดับ 5 ดาว       จํานวน 5 ผลิตภัณฑ 
   8) อําเภอเวียงหนองลอง มีผลิตภัณฑ ท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 7 ผลิตภัณฑ โดย
เปนผลิตภัณฑประเภทอาหาร จํานวน 4 ผลิตภัณฑ และประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก จํานวน 3 
ผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีสมัครเขารับการคัดสรรฯ ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ ดังนี้ 
       (1) ระดับ 3 ดาว จํานวน 4 ผลิตภัณฑ 
       (2) ระดับ 4 ดาว จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
 (3) ระดับ 5 ดาว  จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 
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ท่ี ช่ือผูประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ 
ประเภท

ผลิตภัณฑ 
อําเภอ 

ผลการ 
คัดสรรฯ 

1 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง อาหาร เมืองลําพูน 5 ดาว 

2 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง แกวมังกรอบแหง ตราสวัสดี อาหาร เมืองลําพูน 5 ดาว 

3 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง มะมวงอบแหง ตราสวัสดี อาหาร เมืองลําพูน 4 ดาว 

4 ขาวแตนน้ําแตงโมกันตพัฒน ขาวแตนน้ําแตงโม หนาน้ําออย อาหาร เมืองลําพูน 1 ดาว 

5 ขาวแตนน้ําแตงโมกันตพัฒน ขาวแตนน้ําแตงโมกันตพัฒน อาหาร เมืองลําพูน 1 ดาว 

6 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรริมกวง 

ปลาสมสมุนไพรทอด อาหาร เมืองลําพูน 4 ดาว 

7 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ
เกษตรบานลามชาง 

กลวยหอมทองอบ อาหาร เมืองลําพูน 4 ดาว 

8 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไย 
เนื้อสีทอง บานสันปาเหียง(ถุงทอง) 

ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง อาหาร เมืองลําพูน 5 ดาว 

9 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไย 
เนื้อสีทอง บานสันปาเหียง(ถุงทอง) 

ลิ้นจี่อบแหง ตราถุงทอง อาหาร เมืองลําพูน 3 ดาว 

10 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไย 
เนื้อสีทอง บานสันปาเหียง(ถุงทอง) 

มะเขือเทศแชอ่ิมอบแหง ตราถุงทอง อาหาร เมืองลําพูน 4 ดาว 

11 กลุมแมบานเกษตรกรบานไร ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง อาหาร เมืองลําพูน 3 ดาว 

12 บริษัท แอมแซบ กรุป จํากัด น้ําพริกผลไม (ผง) อาหาร เมืองลําพูน 5 ดาว 

13 
น้ําพริกแคบหมู  
(แคบหมูแมหลวงแอว) 

แคบหมูติดมัน อาหาร เมืองลําพูน 4 ดาว 

14 
กลุมแมบานเกษตรกรลําไยอบแหง
เนื้อสีทองบานสันปาเหียง 

ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง อาหาร เมืองลําพูน 4 ดาว 

15 สหกรณไวนอุโมงคลําพูน จํากัด ไวนลิ้นจี่ เครื่องดื่ม เมืองลําพูน 3 ดาว 

16 สหกรณไวนอุโมงคลําพูน จํากัด ไวนลําไย เครื่องดื่ม เมืองลําพูน 3 ดาว 

17 ชัชวาลไหมไทย ผาไหมยกดอก(ลายสวุรรณราม) ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

18 ชัชวาลไหมไทย ผาฝายยกไหม ลายสรอยสุวรรณา ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

19 ชัชวาลไหมไทย ผายก(ลายใบเงิน) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

20 รานเพ็ญพักตรผายกดอก ผาทอยกดอก(ลายอันเดียว) ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

21 รานเพ็ญพักตรผายกดอก ผาทอยกดอก(ลายบัวตูม) ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

22 รานเพ็ญพักตรผายกดอก ผาทอยกดอก(ลายเบญจมาศ) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

23 ณัฐธิดาไหมไทย ผาไหมยกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

24 ณัฐธิดาไหมไทย ผาไหมยกดอก ลายทิพเกสร ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

25 ณัฐธิดาไหมไทย ผาไหมยกดอก ลายบานบุรี ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 
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ท่ี ช่ือผูประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ 
ประเภท
ผลิตภัณ

ฑ 
อําเภอ 

ผลการ 
คัดสรรฯ 

26 
กลุมทอผายกดอก 
บานแมสารบานตอง 

ผาทอยกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

27 ละออ ผาทอยกดอก ผาไหมยกดอกลายพิกุลสอดสี ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

28 ละออ ผาทอยกดอก ผาไหมยกดอด ลายพิกุลโบราณ ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

29 ละออ ผาทอยกดอก ผาไหมยกดอกลายพิกุล ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

30 นางจันทนี เพ็ญสิทธิ์ ผายก (ลายบัวสวรรค) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

31 นางจันทนี เพ็ญสิทธิ์ ผายก(ลายลานนา) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

32 นางจันทนี เพ็ญสิทธิ์ ผายก(ลายบัวสวรรคแบบผืน) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

33 อําไพผาไหมยกดอกลําพูน ผาไหมยกดอกลําพูน ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

34 กลุมทอผาไหมยกดอกบานสันตนธง ผาไหมยกดอกลําพูน ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

35 จรรยาผายกดอก ผาฝายยกดอก ลายพิกุลตาขาย ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

36 จรรยาผายกดอก ผาฝายยกดอก(ลายเง้ียว) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

37 จรรยาผายกดอก ผาฝายยกดอก(ลายพิกุลกลม) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

38 รานเปนเลิศ (น.ส.ภาสุนัน ใจธง) เสื้อสําเร็จรูป(เสื้อคลุม) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

39 รานเปนเลิศ (น.ส.ภาสุนัน ใจธง) เสื้อสําเร็จรูป(เสื้อดนมือ) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

40 รานเปนเลิศ (น.ส.ภาสุนัน ใจธง) เสื้อสําเร็จรูป(เสื้อสตรี) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

41 รานภาสุนันลายไทย เสื้อผาสําเร็จรูป(เสื้อดนมือ) ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

42 รานภาสุนัน ลายไทย เสื้อผาสําเร็จรูป ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

43 รานภาสุนันลายไทย เสื้อผาสําเร็จรูป(เสื้อผาฝายทอมือ) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

44 Sawasdee Craft by ครัวหยอง ชุดเดรส ผาฯ เมืองลําพูน 1 ดาว 

45 นางบุศรา พันธิแกว (บุศราผาฝาย) ผายกดอกลายพิกุลใสเกสร ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

46 นางบุศรา พันธิแกว (บุศราผาฝาย) รองเทาผาฝายทอมือ ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

47 นางบุศรา พันธิแกว (บุศราผาฝาย) ผายกดอก(ลายพิกุล) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

48 Pay Craft (ปาย คราฟท) ชุดเดรสปกมือ ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

49 Pay Craft (ปาย คราฟท) เสื้อสตรีปกมือ ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

50 Pay Craft (ปาย คราฟท) เสื้อคลุมปกลายดอกลําไย ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

51 ผองศรีผาฝายยกดอก ผาฝายยกดอก ลายแกวเครือ ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

52 รานลําพูนผาไหมไทย ผาไหมยกดอกลําพูน ยกใหญลายกนก ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

53 รานลําพูนผาไหมไทย 
ผาไหมยกดอกลําพูน สังเวียน 2x2 ลาย
มุกมาตย 

ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

54 รานลําพูนผาไหมไทย 
ผาไหมยกดอกลําพูน สังเวียน 4 ม.ลาย
เขมิกา 

ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 
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ท่ี ช่ือผูประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ 
ประเภท

ผลิตภัณฑ 
อําเภอ 

ผลการ 
คัดสรรฯ 

55 อรษาไหมไทย ผายก ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

56 นางอมรา ทาสัก ผายกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

57 นางเกษร ศรีพนม ผายก ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

58 บุญนิศาผาฝาย เสื้อผาฝายสําเร็จรูปสตร ี ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

59 ผองศรีผาฝายยกดอก ผาฝายยกดอก ลายมะนาว ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

60 
รานลําพูนไทยซิลด  
(นายพร คอนแนลล) 

ผาไหมยกดอก(ลายจตุคาม) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

61 
รานลําพูนไทยซิลด  
(นายพร คอนแนลล) 

ผาไหมยกดอก(ลายเขมรัตน) ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

62 
รานลําพูนไทยซิลด  
(นายพร คอนแนลล) 

ผาไหมยกดอก(ลายอินเดียใหญ) ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

63 ผองศรีผาฝายยกดอก ผาฝายยกดอก ลายดอกแกวเล็ก ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

64 พรรณีฝายไหมไทย ผาไหมยกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

65 ดารณี ไหมไทย ผาไหมยกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

66 รานณัฐพันธพร แฮนดเมด กระเปาผา ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

67 ผองพรรณไหมไทย ผาไหมยกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

68 อรัญญาไหมไทย ผาไหมยกดอก ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

69 แพรอุไรบาติก ผาไหมบาติก ลายดอกดาวเรือง ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

70 แพรอุไรบาติก ผาไหมบาติก ลายดอกชงโค ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

71 แพรอุไรบาติก ผาไหมบาติก ลายดอกโบตั๋น ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

72 นิภาพรรณ ผายก ผาฝายยกดอก พิกุลยกดิ้นทอง ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

73 นางนิภาพรรณ สิงหศักดิ์ ผายก ลายประจํายาม ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

74 นางนิภาพรรณ สิงหศักดิ์ ผายกลายดอกแกวเกษร ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

75 โสภาผาไหม และผาฝายยกดอก ผาไหมยกดอก ขอบสังเวียนโบราณ ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

76 คุณอูไหมไทย ผายก ลายดอกแกว ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

77 คุณอูไหมไทย ผายก ลายดอกพิกุลกาแล โบราณ ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

78 อุไรวรรณ ดีไซน เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

79 อุไรวรรณ ดีไซน กระเปาผา ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

80 
กลุมประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครัวเรือน 

เสื้อผาฝายสําเร็จรูป เสื้อดนมือ ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

81 
กลุมประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครัวเรือน 

เสื้อผาฝายสําเร็จรูป เสื้อคลุมดนมือ ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 
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ประเภท

ผลิตภัณฑ 
อําเภอ 
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82 
กลุมประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครัวเรือน 

เสื้อผาฝายสําเร็จรูปหญิง แขนสาม
สวน 

ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

83 ผาฝายจาวยอง เสื้อผาสําเร็จรูป เดรสดนมือ ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

84 ผาฝายจาวยอง เสื้อผาสําเร็จรูป ชุดเดรสผาฝาย ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

85 ผาฝายจาวยอง เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อคุลมชาย ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

86 รานอิงอรผาฝายยกดอก ผาฝายยกดอก ลายบานบุรีแยกกาบ ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

87 อรุณี จันทรปน (อรุณีผาฝาย) เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

88 รานอิงอรผาฝายยกดอก ผาฝายยกดอก ลายเอ้ืองจันผา ผาฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

89 รานอิงอรผาฝายยกดอก ผาฝายยกดอกลายดอกพิกุล ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

90 นางวันเพ็ญ หัวนะราษฎร รองเทาผาเมือง ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

91 HATCHAN หัตถจันทร เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง เสื้อคลุม ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

92 ธีธัชผาไทย ผาพันคอลายสกอต ขาว + แดง ผาฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

93 ธีธัชผาไทย ผาพันคอสีพ้ืน ขาวครีม ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

94 ธีธัชผาไทย ผาพันคอลายสกอต ขาว + น้ําตาล ผาฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

95 บายศรีหริภุญชัย บายศรีหริภุญชัย ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

96 นางสาวธีรา ตูจินดา กระเปา (กระเปาผาฝายปกมือ) ของใชฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

97 ดาวรรณ ผาฝาย ผาคลุมโตะเหลี่ยม ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

98 บานหัตถกรรมไผทอลําพูน เซ็ตบนโตะอาหารรองจานรองแกว ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

99 บานหัตถกรรมไผทอลําพูน Jew Box ของใชฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

100 บานหัตถกรรมไผทอลําพูน กลองทิชชู ของใชฯ เมืองลําพูน 2 ดาว 

101 
วิสาหกิจชุมชนพระสกุลลําพูน 
และของท่ีระลึก 

พระสกุลลําพูนและของท่ีระลึก ของใชฯ เมืองลําพูน 1 ดาว 

102 อ้ิง & เอม กระเปาแฟชั่น กระเปาแฟชั่น (เป2หู) ของใชฯ เมืองลําพูน 1 ดาว 

103 อ้ิง & เอม กระเปาแฟชั่น อ้ิง-เอม กระเปาแฟชั่น (เปมีฝา) ของใชฯ เมืองลําพูน 2 ดาว 

104 อ้ิง & เอม กระเปาแฟชั่น กระเปาแฟชั่น (กระเปาถือ) ของใชฯ เมืองลําพูน 1 ดาว 

105 กลุมตนทองศิลป 
รูปภาพตนโพธิ์มหามงคล 
พัดโบกรมเย็น 

ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

106 
กลุมสิ่งประดิษฐจากไมสัก 
บานมะเขือแจ 

โคมไฟสามเหลี่ยมติดผนัง ของใชฯ เมืองลําพูน 2 ดาว 

107 กลุมสิ่งประดิษฐบานสันปาเหียง หีบเล็กโบราณ ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

108 กลุมสิ่งประดิษฐบานสันปาเหียง หีบโคงโบราณ ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

109 กลุมสิ่งประดิษฐบานสันปาเหียง ตูยา ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 
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110 
วิสาหกิจชุมชนพระสกุลลําพูน 
และของท่ีระลึก 

ของท่ีระลึกพระสกุลลําพูน ของใชฯ เมืองลําพูน 1 ดาว 

111 หางหุนสวนจํากัด ชวนหลง เซรามิค ไกรสรนาคา ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

112 หางหุนสวนจํากัด ชวนหลง เซรามิค องคพระมหาคเณศ ปางไสยาตรา ของใชฯ เมืองลําพูน 5 ดาว 

113 หางหุนสวนจํากัด ชวนหลง เซรามิค จานม่ิงมงคล ของใชฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

114 อันนาเฮาสบานสมุนไพร 
Dr. POPPY Aloe hair and scalp 
serum เซรั่มบํารุงผม 

สมุนไพรฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

115 อันนาเฮาสบานสมุนไพร Sleeping Mark Dr.Poppy สมุนไพรฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

116 อันนาเฮาสบานสมุนไพร แชมพู ด็อกเตอรปอปป สมุนไพรฯ เมืองลําพูน 2 ดาว 

117 ดีดีด ี สยูใบบัวบก สมุนไพรฯ เมืองลําพูน 4 ดาว 

118 นานาเฮริบ NANA HERB สมุนไพรตนหมอน สมุนไพรฯ เมืองลําพูน 3 ดาว 

119 มะขามปอมแชอ่ิมคุณหนิง มะขามปอมแชอ่ิมคุณหนิง อาหาร แมทา 3 ดาว 

120 
บริษัท น้ํามันมะพราวเชียงใหม 
จํากัด 

น้ํามันมะพราวชนิดแคปซูล อาหาร แมทา 5 ดาว 

121 
บริษัท น้ํามันมะพราวเชียงใหม 
จํากัด 

น้ํามันมะพราวสกัดเย็น อาหาร แมทา 5 ดาว 

122 
บริษัท น้ํามันมะพราวเชียงใหม 
จํากัด 

น้ํามันมะพราทําอาหาร อาหาร แมทา 4 ดาว 

123 รานระฆังผาไทย 
เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง(เสื้อผาฝายทอ
มือ สีมะเกลือ) 

ผาฯ แมทา 3 ดาว 

124 รานระฆังผาไทย 
เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง(เสื้อผาฝายทอ
มือ สีประดู) 

ผาฯ แมทา 4 ดาว 

125 รานระฆังผาไทย 
เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง(เสื้อผาฝายทอ
มือ สีครามลายสายฝน) 

ผาฯ แมทา 4 ดาว 

126 นางสาวจิราพร ไชยโยกาศ เสื้อผาสําเร็จรูป ผาฯ แมทา 4 ดาว 

127 กลุมทอผากระเหรี่ยงแมขนาด ถุงยาม ผาฯ แมทา 4 ดาว 

128 บัวเทพ ใจกลาดุก ผายกดอก ผาฯ แมทา 4 ดาว 

129 รานบานกระดาษ การดกระดาษสา ของใชฯ แมทา 2 ดาว 

130 รานบานกระดาษ กลองกระดาษสา ของใชฯ แมทา 3 ดาว 

131 กลุมแกะสลักไมบานทองฝาย แมวไมแกะสลัก ของใชฯ แมทา 2 ดาว 

132 กลุมแกะสลักไมบานทองฝาย ชางไมแกะสลัก ของใชฯ แมทา 1 ดาว 

133 นางจุฬาลักษณ แกวกาศ ชางไมเพนทลาย ของใชฯ แมทา 3 ดาว 

134 นางจุฬาลักษณ แกวกาศ โคมไฟชาง ของใชฯ แมทา 4 ดาว 
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135 นางรมณี แกวกาศ ไมแผนชางติดผนัง ของใชฯ แมทา 2 ดาว 

136 
วิสาหกิจชุมชนแมบานหวยการ 
เบเกอรี่ 

เคกลําไย อาหาร บานโฮง 5 ดาว 

137 
วิสาหกิจชุมชนแมบานหวยการ 
เบเกอรี่ 

คุกก้ีลําไย อาหาร บานโฮง 4 ดาว 

138 
วิสาหกิจชุมชนแมบานหวยการ 
เบเกอรี่ 

พายลําไย อาหาร บานโฮง 4 ดาว 

139 วิสาหกิจชุมชนSTDเบเกอรี่ เคกลําไย อาหาร บานโฮง 3 ดาว 

140 วิสาหกิจชุมชนSTDเบเกอรี่ เคกหอมแดง อาหาร บานโฮง 4 ดาว 

141 วิสาหกิจชุมชนSTDเบเกอรี่ คุกก้ีลําไย อาหาร บานโฮง 3 ดาว 

142 บริษัทลานนาฟูลลี่ไลฟ เคกลําไย อาหาร บานโฮง 5 ดาว 

143 บริษัทลานนาฟูลลิ่งไลฟ จํากัด คุกก้ีแฝดลําไยช็อกโกแลต อาหาร บานโฮง 4 ดาว 

144 บริษัทลานนา ฟูลลไีลฟ จํากัด บราวนี่ลําไย อาหาร บานโฮง 4 ดาว 

145 กลุมสิ่งประดิษฐจากผา สิ่งประดิษฐจากผา (กระเปาผา) ของใชฯ บานโฮง 3 ดาว 

146 กลุมบานปาปวยนวดเพ่ือสุขภาพ สมุนไพรลูกประคบ สมุนไพรฯ บานโฮง 1 ดาว 

147 บริษัท จันทรรติ สมุนไพรไทย จํากัด 
น้ํามันสมุนไพรไทย Thai Herbal 
Massage oil 

สมุนไพรฯ บานโฮง 4 ดาว 

148 บริษัท จันทรรติ สมุนไพรไทย จํากัด 
LONGAN Facial Scrub ลองแกน  
เฟเชียล สครับ 

สมุนไพรฯ บานโฮง 4 ดาว 

149 บริษัท จันทรรติ สมุนไพรไทย จํากัด 
LONGAN & Rice Bran Oil Facial 
Moisturizer 

สมุนไพรฯ บานโฮง 2 ดาว 

150 บานสวนสมุนไพรชัยศิขริน 
สครับแอนดโฟมสมุนไพรขม้ินชัน 
และทนาคา 

สมุนไพรฯ บานโฮง 4 ดาว 

151 บานสวนสมุนไพรชัยศิขริน แซมพูมะกรูด สมุนไพรฯ บานโฮง 4 ดาว 

152 บานสวนสมุนไพรชัยศิขริน ครีมลําไย LONGAN Cream สมุนไพรฯ บานโฮง 5 ดาว 

153 กลุมผาทอยกดอกบานบวก ผาทอยกดอก (ลายดอกหนามดิน) ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

154 กลุมผาทอยกดอกบานบวก ผาทอยกดอกลายดอกลอย ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

155 กลุมผาทอยกดอกบานบวก ผาทอยกดอก(ลายชอดอกมะลิ) ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

156 นางชนิตสิร ีชัยเลิศธนันต เสื้อคลุมไหลผาฝาย ผาฯ ลี ้ 3 ดาว 

157 นางชนิตสิร ีชัยเลิศธนันต เสื้อผาฝายปกในตัวแบบสามสวน ผาฯ ลี ้ 2 ดาว 

158 นางชนิตสิร ีชัยเลิศธนันต เสื้อผาฝายคอจีน ผาฯ ลี ้ 3 ดาว 

159 กลุมทอผารอยตอบานหวยหญาไซ ผาทอมือยกดอก ผาฯ ลี ้ 3 ดาว 

160 กลุมวังขม้ินถ่ินดงดํา ผาทอยกดอก ลายดอกพิกุล ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 
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161 กลุมวังขม้ินถ่ินดงดํา ผาทอยกดอก ลายดอกพุฒตาล ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

162 กลุมวังขม้ินถ่ินดงดํา ผาทอยกดอก ลายผักแวน ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

163 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
บานหวยตม 

ยาม ผาฯ ลี้ 5 ดาว 

164 นางกัลยาณี เกตุแกว 
ผายกดอกลายพิกุลลอม  
ทอจากฝายสีเขียวตากฟา 

ผาฯ ลี้ 4 ดาว 

165 นางกัลยาณี เกตุแกว 
ผาผืนทอมือจากฝายสามสี 
จากฝายสีเขียวตากฟา 

ผาฯ ลี้ 5 ดาว 

166 นางสาวสายทอง เงินเลิศสกุล ยามลายดอกโบราณ ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

167 
กลุมทอผากะเหรี่ยงลายโบราณ 
บานเดนยางมูล 

ยาม ลายยกดอก ผาฯ ลี้ 4 ดาว 

168 
กลุมทอผากะเหรี่ยงลายโบราณ 
บานเดนยางมูล 

ยามลายโบราณ ผาฯ ลี้ 5 ดาว 

169 นางสาวสายทอง เงินเลิศสกุล ยามลายกรรไกร ผาฯ ลี ้ 4 ดาว 

170 กลุมผูผลิตชาใบหมอนบานทุงหัวชาง ชาใบหมอน (แบบหยิบชง) เครื่องดื่ม ทุงหัวชาง 3 ดาว 

171 กลุมผูผลิตชาใบหมอนบานทุงหัวชาง ชาใบหมอน แบบพรอมชง เครื่องดื่ม ทุงหัวชาง 3 ดาว 

172 กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ ผาขาวมา ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

173 
กลุมแมบานทอผาไหม 
บานทุงขาวหาง 

ผาไหมยกดอก ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

174 มาลีไหมไทยลําพูน ผาฝายยกดอกลําพูน(แกวชิงดวง) ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

175 มาลีไหมไทยลําพูน ผาไหมยกดอก ลายพิกุลสอดสี ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

176 
กลุมทอผาไหมยกดอก 
เชาวลิต บุญมา 

ผาไหมยกดอกลําพูน ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

177 วุฒิเดช ผาไหมยกดอกลําพูน 
ผาไหมยกดอกลําพูน ลายสุริยะ
ฉาย 

ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

178 วุฒิเดช ผาไหมยกดอกลําพูน ผาไหมยกดอกลําพูน ลายใบเฟริน ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

179 วุฒิเดช ผาไหมยกดอกลําพูน ผาไหมยกดอกลําพูน ลายขวัญนรี ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

180 
ผาไหมยกดอกบานดอนมูล  
(นางสาวพิมลพรรณ แกวหนัก) 

ผาไหมยกดอก(ลายดาวลอมเดือน) ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

181 
ผาไหมยกดอกบานดอนมูล  
(นางสาวพิมลพรรณ แกวหนัก) 

ผาไหมยกดอก ลายดวงดอกไม ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

182 ไหมยกดอกลําพูน 
ผาไหมยกดอก  
(เชิงหัวทายลายดอกฝน) 

ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

183 ไหมยกดอกลําพูน 
ผาไหมยกดอกเชิงหัวทาย  
ลายกระจังใบเทศเล็กสีสม 

ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 
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184 ไหมยกดอกลําพูน 
ผาไหมยกดอก (เชิงพิเศษขอบสังเวียน
ลายพุดตานใบเทศสีเขียว) 

ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

185 
กลุมทอผาไหมยกดอกบานแมบอน
ใต 

ผาไหมยกดอกลําพูน ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

186 นายพรชัย แกวหนัก ผาไหมยกดอก ลายเถากุหลาบ ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

187 นายพรชัย แกวหนัก ผาไหมยกดอกโบราณ ลายมงกุฏเพชร ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

188 นายพรชัย แกวหนัก ผาไหมยกดอก ลายสรอยดาหลา ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

189 ปาริชาติไหมไทย 
ผาไหมยกดอกลําพูน เชิงพิเศษ  
ขอบสังเวียนเกาะดิ้นทอง 
ลายเอ้ืองลานนาแยกกาบดอกสีเขียว 

ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

190 ปาริชาติไหมไทย 
ผาไหมยกดอกยกไหมสีเหรียญทอง ขอบ
สังเวียนแบบโบราณ 
ลายเถาวตําลึงเกาะของขาง 

ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

191 ปาริชาติไหมไทย ผาไหมยกดอกลําพูน ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

192 เสนใหมใยฝาย ผาไหมยกดอก ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

193 เสนใหมใยฝาย 
ผาไหมยกดอก (เชิงหัวทายประเภท 
ยกไหมเกสรดิ้นทองเงิน  
ลายดอกพวงแกวโบราณฟาเทา) 

ผาฯ ทุงหัวชาง 5 ดาว 

194 เสนใหมใยฝาย ผาไหมยกดอก (เชิงหัวทายยกดอกดิ้น) ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

195 กลุมผาทอมือบานหวยปง ผาฝายยกดอก (ลายดอกมะลิ) ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

196 กลุมผาทอมือบานหวยปง ผาฝายยกดอก (พิกุลตาขายนิ้ว) ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

197 กลุมผาทอมือบานหวยปง ผาฝายยกดอก ลายพิกุลสมเด็จ ผาฯ ทุงหัวชาง 4 ดาว 

198 บริษัท ไลฟวาเบเน จํากัด ขาวพอง (Puffed Rice) อาหาร ปาซาง 3 ดาว 

199 บริษัท ไลฟวาเบเน จํากัด ไรซ เคก รสดารกช็อกโกแลต อาหาร ปาซาง 4 ดาว 

200 บริษัท ไลฟวาเบเน จํากัด ไรซ เคก รสช็อกโกแลตทุเรียน อาหาร ปาซาง 4 ดาว 

201 
วิสาหกิจชุมชนกลุมทําสวน 
เพ่ือการผลิตและแปรรูป 
ผลผลิตการเกษตร 

น้ําผึ้ง รวงผึ้งดอกลําไย ตราหม่ืนอําพัน อาหาร ปาซาง 5 ดาว 

202 น้ําพริกหนุมแมลัด หมูกระจก อาหาร ปาซาง 4 ดาว 

203 น้ําพริกหนุมแมลัด น้ําพริกหนุม อาหาร ปาซาง 5 ดาว 

204 สุวรรณศรี เครื่องปรุงแกงกะหรี่ อาหาร ปาซาง 5 ดาว 

205 สุวรรณศรี เครื่องแกงฮันเล อาหาร ปาซาง 5 ดาว 

206 สุวรรณศรี เครื่องแกงพะโล อาหาร ปาซาง 5 ดาว 

207 น้ําจิ้มสุก้ี คุณปน น้ําจิ้มสุก้ี สูตรดั้งเดิม อาหาร ปาซาง 3 ดาว 
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208 
วิสาหกิจชุมชนกลุมทําสวน 
เพ่ือการผลิตและแปรรูป 
ผลผลิตเกษตร 

ชาเขียวสมุนไพรอบน้ําผึ้ง เครื่องดื่ม ปาซาง 5 ดาว 

209 นางดารา ใจพล กระโปรงผาฝาย ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

210 สรอยสุวรรณผาฝาย เสื้อผาฝายทอมือกระดุมปมชาย ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

211 สรอยสุวรรณผาฝาย เสื้อผาฝายสําเร็จรูปชายคอจีน ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

212 สรอยสุวรรณผาฝาย เสื้อผาฝายสําเร็จรูปชาย ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

213 รานปนฝาย (ปนนภา มูลชีพ) กระเปานกฮูก ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

214 รานปนฝาย เสื้อผาสําเร็จรูปสตรี ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

215 สุกัลยา เเฮนดี้คราฟท กระเปาผา ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

216 รานนิตยาผาฝาย เสื้อผาสําเร็จรูปสตรี ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

217 นายประพันธ นนัพนัก รองเทายางรถยนต ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

218 
รวินดาผาฝาย  
โดยนางวิไล โพธิพฤกษ 

เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

219 นางไพรินทร ชูทองรัตน เสื้อผาสําเร็จรูปชาย ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

220 ยาหยี (นางพิชยา นันพนัก) เสื้อผาสตร ี ผาฯ ปาซาง 5 ดาว 

221 ยาหยี (นางพิชยา นันพนัก) ชุดเดรสผาฝาย ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

222 อุดมศิริผาฝาย (นางอุดม คําดี) เสื้อสตรีคอกลมกระดุมปาย ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

223 อุดมศิริผาฝาย (นางอุดม คําดี) เสื้อสตรีคอกลมผาหนา ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

224 
คุณนิ่มบาติก  
โดย นางนิ่มอนงค เจริญภักดี 

เสื้อผาสําเร็จรูปสตรี ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

225 
วราภรณผาฝาย  
(นางวราภรณ เจริญศิริโชติ) 

เสื้อสตรีคอกลมแขนสามสวน ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

226 
นางรุงทิพย มูลพงศ  
(รานผาฝายชายชล) 

เสื้อสตรีผาฝาย ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

227 ผาฝายชายชล เสื้อสตร ี ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

228 
รานมานไหมไชยเรืองศรี  
(ทัศนีย ไชยเรืองศรี) 

รองเทาผา ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

229 นางสาวอนุธิดา แสงวังคํา เสื้อผาสําเร็จรูปเด็กหญิง(ชุดเอ๊ียม) ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

230 นางสาวอนุธิดา แสงวังคํา เสื้อผาสําเร็จรูปเด็กหญิง(ชุดติดกัน) ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

231 คําตะลอม เสื้อสตร ีผาและเครื่องแตงกาย ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

232 
เพ็ญเพชรัตนบาติก  
โดย นางวันเพ็ญ จีรกัณท 

เสื้อสตรี ผาฯ ปาซาง 2 ดาว 
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233 มลฝายบาติก (นางนฤมล เนตรผาบ) ผาทอลายขัด ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

234 มลฝายบาติก (นางนฤมล เนตรผาบ) กระเปาผา ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

235 มลฝายบาติก (นางนฤมล เนตรผาบ) กระเปาผา ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

236 ผาฝายฟมตอง by มนตรักปาซาง 
เสื้อสําเร็จรูปสตรี (เสื้อลานนา 
ผาฝายทอมือสีจากใบลําไย  
สไบดอกพิกุล) 

ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

237 ผาฝายฟมตอง by มนตรักปาซาง 
เสื้อลานนาผาฝายทอมือสีจากใบลําไย 
แตงลายดอกพิกุล 

ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

238 นางศรีวิลัย แถมพยัคฆ เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง(คอกลม) ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

239 นางศรีวิลัย แถมพยัคฆ เสื้อสําเร็จรูปสตรีคอเชิ้ท ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

240 นางศรีวิลัย แถมพยัคฆ เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

241 อําพรผาฝาย กระเปาผาฝาย (ลายดนมือ) ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

242 อําพรผาฝาย กระเปาผา (เย็บดวยจักรปกดวยมือ) ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

243 
อําพรผาฝาย  
ของ นางอําพร กัลยาโน 

กระเปาปกคาสเวริกร ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

244 จุฬาภา 
เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง คอกลมแขน
กระโปรง 

ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

245 จุฬาภา สื้อผาสําเร็จรูปหญิง เสื้อปาย ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

246 จุฬาภา เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง คอจีน ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

247 ราน Chana Thaisilk ผาไหมยกดอกลําพูน ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

248 
กลุมผาฝายทอมือบานหนองเงือก 
โดย นางชื่นชม สุขรองชาง 

เสื้อสําเร็จรูปสตรี ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

249 
กลุมผาฝายทอมือบานหนองเงือก 
โดย นางชื่นชม สุขรองชาง 

ผาถุงทอมือ ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

250 กลุมผาฝายทอมือบานหนองเงือก ผาถุงทอมือ ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

251 จินตงานผา เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

252 
รานจันทรดีผาฝาย  
โดย น.ส.ดวงรัตน สุขสุด 

เสื้อคลุมสองดาน ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

253 นายสนั่น   อุนนันต ผาถุงทอมือ ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

254 
กลุมทอผาบานแมแรง   
(สุพิน จันทวรรณ) 

ผาคลุมไหล ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

255 
รานฅนยองผาฝาย  
(นางวิกานดา ทรัพยอนันต) 

เสื้อสําเร็จรูปชาย (คอจีนกระดุมจีน) ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 
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256 
รานฅนยองผาฝาย  
(นางวิกานดา ทรัพยอนันต) 

เสื้อสําเร็จรูปหญิง ผาฯ ปาซาง 2 ดาว 

257 
รานฅนยองผาฝาย  
(นางวิกานดา ทรัพยอนันต) 

เสื้อสําเร็จรูปชาย ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

258 
ศิริพรรณผาหมนวม 
(ศิรพิรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ) 

รองเทาผาผสมใยคอลลาเจน ผาฯ ปาซาง 4 ดาว 

259 
ศิริพรรณผาหมนวม 
(ศิรพิรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ) 

รองเทาฝายยกดอก ผาฯ ปาซาง 3 ดาว 

260 
รานมานไหมไชยเรืองศรี  
(ทัศนีย ไชยเรืองศรี) 

ผาปูโตะ ของใชฯ ปาซาง 4 ดาว 

261 
รานมานไหมไชยเรืองศรี  
(ทัศนีย ไชยเรืองศรี) 

ผาเช็ดมือ (แพคคู) ของใชฯ ปาซาง 2 ดาว 

262 
กลุมจินตงานผา  
โดยนางสาวจินตนา แกวกันตี 

ผาปูโตะ ของใชฯ ปาซาง 4 ดาว 

263 
กลุมจินตงานผา  
โดยนางสาวจินตนา แกวกันตี 

ผาเช็ดมือ ตุกตาขาวยอง ของใชฯ ปาซาง 4 ดาว 

264 
รานจันทรดีผาฝาย  
โดย น.ส.ดวงรัตน สุขสุด 

ผาเช็ดมือปกยอมสีธรรมชาติ ของใชฯ ปาซาง 4 ดาว 

265 
รานจันทรดีผาฝาย  
โดย น.ส.ดวงรัตน สุขสุด 

ผาปูโตะ ของใชฯ ปาซาง 5 ดาว 

266 
สหกรณผลิตภัณฑผาฝายทอมือ
จังหวัดลําพูน 

หมอนอิง ของใชฯ ปาซาง 2 ดาว 

267 
ฐปน ผาฝาย  
โดย น.ส.อนุธิดา แสงวังคํา 

สิ่งประดิษฐจากเศษผา  
(กระเปาผาใสโนตบุค) 

ของใชฯ ปาซาง 2 ดาว 

268 วิมาลา คราฟวิ่ง กลองใสเครื่องประดับลายดอกพิกุล ของใชฯ ปาซาง 3 ดาว 

269 วิมาลา คราฟวิ่ง กลองไมฉลุลายและเพนทลาย ของใชฯ ปาซาง 3 ดาว 

270 วิมาลา คราฟวิ่ง 
กลองใสเครื่องประดับลายดอก
พุดตาน 

ของใชฯ ปาซาง 3 ดาว 

271 
ศิริพรรณผาหมนวม 
(ศิรพิรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ) 

เบาะนั่ง เบาะนั่งสะทอนน้ํา ของใชฯ ปาซาง 3 ดาว 

272 
วิสาหกิจชุมชนกลุมทําสวน 
เพ่ือการผลิตและแปรรูป 
ผลผลิตการเกษตร 

สบูเหลวสูตรผสมน้ําผึ้ง สมุนไพรฯ ปาซาง 3 ดาว 

273 นางเทพี ปาลี ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง อาหาร บานธ ิ 4 ดาว 

274 
วิสาหกิจชุมชนหมูกระจก 218  
สันพระเจาแดง 

หมูกระจก อาหาร บานธิ 5 ดาว 
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275 บริษัทภัสรชล (ประเทศไทย) จํากัด ปอบคอรนคาราเมลลําไย อาหาร บานธ ิ 5 ดาว 

276 บริษัทภัสรชล (ประเทศไทย) จํากัด ปอบคอรนรสมะพราวไทย อาหาร บานธ ิ 5 ดาว 

277 บริษัทภัสรชล (ประเทศไทย) จํากัด ปอบคอรนคาราเมลรสกลวยหอม อาหาร บานธ ิ 5 ดาว 

278 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยเนื้อสี
ทองตําบลบานธิ 

ลําไยอบแหง อาหาร บานธิ 5 ดาว 

279 กลุมเย็บผาสําเร็จรูปและผาหมนวม เสื้อผาสําเร็จรูป ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

280 นางปทิตตา สายสิงหนฤนาถ เสื้อสตรี เสื้อแขนกุด ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

281 นางปทิตตา สายสิงหนฤนาถ เสื้อสตรีแขนยาว ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

282 นางปทิตตา สายสิงหนฤนาถ เสื้อสตรี เสื้อคลุม ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

283 
กลุมเย็บปกถักรอยบานแจซอน  
หมู 1 

เสื้อ ผาฯ บานธิ 3 ดาว 

284 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเย็บปกถักรอย
บานสันทราย 

เสื้อสําเร็จรูป(ใสได 2 แบบ) ผาฯ บานธิ 2 ดาว 

285 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเย็บปกถักรอย
บานสันทราย 

ชุดเดรส ผาฯ บานธิ 2 ดาว 

286 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเย็บปกถักรอย
บานสันทราย 

เสื้อผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ ผาฯ บานธิ 3 ดาว 

287 นางสาวผองผิว วงศคม เสื้อสตร ี ผาฯ บานธ ิ 4 ดาว 

288 กลุมทอผาไทลิ้อบานธ ิลําพูน เสื้อสําเร็จรูปสตร ีเสื้อสูท ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

289 กลุมทอผาไทลิ้อบานธ ิลําพูน เสื้อสําเร็จรูปหญิง (เสื้อไทลื้อสตรี) ผาฯ บานธ ิ 4 ดาว 

290 รจนาผาไทย เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

291 นางสีพล หนอแกว เสื้อสําเร็จรูปสตรีพ้ืนเมือง ผาฯ บานธ ิ 4 ดาว 

292 นางสีพล หนอแกว เสื้อสําเร็จรูปสตรีถักโครเชต ผาฯ บานธ ิ 2 ดาว 

293 นายนิทัศน กับเปง เสื้อผาสําเร็จรูปยอมสีธรรมชาติ ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

294 นายนิทัศน กับเปง เสื้อสําเร็จรูปผายกดอก ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

295 
กลุมแปรรูปผาฝายทอมือ 
กลิ่นดอกฝาย 

เสื้อผาสําเร็จรูปสตรี ชุดติดกัน ผาฯ บานธิ 4 ดาว 

296 
กลุมแปรรูปผาฝายทอมือกลิ่นดอก
ฝาย 

เสื้อสําเร็จรูปสตรีเขารูป ผาฯ บานธิ 3 ดาว 

297 
กลุมแปรรูปผาฝายทอมือ 
กลิ่นดอกฝาย 

เสื้อผาสําเร็จรูปสตรี เสื้อคลุม ผาฯ บานธิ 3 ดาว 

298 นางโสภา ไชยวรรณ เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง ผาฯ บานธ ิ 3 ดาว 

299 นางชมัยพร ดาววงค 
กางเกงผาฝายแปรรูป(กางเกง
บอลลูน) 

ผาฯ บานธิ 4 ดาว 
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ท่ี ช่ือผูประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ 
ประเภท

ผลิตภัณฑ 
อําเภอ 

ผลการ 
คัดสรรฯ 

300 นางชมัยพร ดาววงค กางเกงผาฝายแปรรูป(กางเกงลําลอง) ผาฯ บานธ ิ 4 ดาว 

301 นางนงเยาว ศรียาบ ผาปูโตะ ของใชฯ บานธ ิ 4 ดาว 

302 
ศรีพรรณผาฝายปกมือ  
(ศรีพรรณ ปนไชย) 

ผามานหนาตาง(แบบยาว) ของใชฯ บานธิ 3 ดาว 

303 ศรีพรรณผาฝายปกมือ ผามานหนาตาง (แบบสั้น) ของใชฯ บานธ ิ 3 ดาว 

304 ศรีพรรณผาฝายปกมือ ผาปูโตะ ของใชฯ บานธ ิ 4 ดาว 

305 นางสาวศิริมณฑ ทรงประทุม ไมแกะสลัก (Bookend หัวมา) ของใชฯ บานธ ิ 3 ดาว 

306 นางสาวศิริมณฑ ทรงประทุม ไมแกะสลัก (โคมไฟชาง) ของใชฯ บานธ ิ 3 ดาว 

307 นางสาวศิริมณฑ ทรงประทุม ผลิตภัณฑเดินเสนปดทอง (ชอฟา) ของใชฯ บานธ ิ 3 ดาว 

308 กลุมปลาสมเวียงดงหลวง ปลาสม อาหาร เวียงหนองลอง 4 ดาว 

309 น้ําพริกหนุมแมศรีนวล ไสอ่ัว ตราแมศรีนวล อาหาร เวียงหนองลอง 3 ดาว 

310 น้ําพริกหนุมแมศรีนวล น้ําพริกหนุม แมศรีนวล อาหาร เวียงหนองลอง 5 ดาว 

311 น้ําพริกหนุมแมศรีนวล แคบหมูติดมัน อาหาร เวียงหนองลอง 5 ดาว 

312 กลุมเครื่องปนดินเผาเวียงดงหลวง ตุกตาดินเผา แมหญิงลําพูน ของใชฯ เวียงหนองลอง 3 ดาว 

313 กลุมเครื่องปนดินเผาเวียงดงหลวง ตุกตาดินเผา แมหญิงลานนา ของใชฯ เวียงหนองลอง 3 ดาว 

314 กลุมเครื่องปนดินเผาเวียงดงหลวง ตุกตาดินเผา ชุดแหไมคํ้าโพธิ์ ของใชฯ เวียงหนองลอง 3 ดาว 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน 2562 
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จังหวัดลําพูน มีสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP เดน ดังนี้ 

 ประเภทอาหาร ไดแก ลําไยและผลิตภัณฑแปรรูปจากลําไย 
 ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ไดแก ผาทอยกดอก 
 ประเภทของใช ของตกแตง ของระลึก ไดแก ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝาย 
 ประเภทสมุนไพร ไดแก เครื่องสําอางสมุนไพร 

  รวมท้ัง ไดรับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑชุมชน ในระดับประเทศ ดังนี้ 

• ป 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด KBO Contest 2013 ชื่อผลงาน 
Longan Set ของกลุมแปรรูปลําไย บานใหมเหมืองกวัก อําเภอเมืองลําพูน 

• ป 2556 รางวัลชนะเลิศการประกวดชุดของขวัญเทศกาลปใหม 2556 ผลิตภัณฑประเภท
อาหาร ชื่อผลงาน ชุดของขวัญลําไยอบแหงเนื้อสีทอง วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง 
อําเภอเมืองลําพูน 

• ป 2557 รางวัลชมเชย การประกวด KBO Contest 2014 ชื่อผลงาน ชาสมุนไพรอบ
น้ําผึ้ง ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร (แสงผึ้ง) อําเภอปาซาง 

• ป 2557 รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดของขวัญเทศกาลปใหม ผลิตภัณฑประเภท
เครื่องดื่ม ชุดเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑลําไยอบแหงของกลุมลําไย “คุณแม” อําเภอบานธิ 

• ป 2557 รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดของขวัญเทศกาลปใหม ผลิตภัณฑประเภท
สมุนไพร ชุดเครื่องสําอางสมุนไพร ของบานสมุนไพรชัยศิขริน อําเภอบานโฮง 

• ป 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดของขวัญเทศกาลปใหม ผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร ชุดลําไย RIM DE LONG ของวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง อําเภอ
เมืองลําพูน 

• ป 2559 รางวัลชนะเลิศการประกวดผา ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกล 
ดวยพระบารมี ป พ.ศ.2559 ประเภทผายกไหมทอมือ ผลงานผายกไหมทอมือลาย            
มุขมาตย ของนายพร คอนแนลล อําเภอเมืองลําพูน 

• ป 2559 รางวัลชมเชยการประกวดผา ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกล ดวย
พระบารมี ป พ.ศ.2559 ประเภทผายกไหมทอมือ ผลงานผายกไหมทอมือลาย             
พรผกา ของนางเกสร ศรีพนม อําเภอเมืองลําพูน 

• ป 2559 รางวัลชมเชยการประกวดผา ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกล 
ดวยพระบารมี ป พ.ศ.2559 ประเภทผายกไหมทอมือ ผลงานผายกไหมทอมือลายดอก
พวงแกวโบราณขอบสังเวียนยกดอกดิ้นทอง ของนางปาริชาติ แกวหนัก อําเภอทุงหัวชาง 

• ป 2559 รางวัลชมเชยการประกวดผา ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกล ดวย
พระบารมี ป พ.ศ.2559 ประเภทผายกไหมทอมือ ผลงานผายกไหมทอมือลาย              
สกุลทิพย ของนางอรษา คํามณี อําเภอเมืองลําพูน 

• ป 2559 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดผาไทย 4 ภูมิภาค ระดับประเทศ ผลงานผา
ทอยกดอก ของนายอรรถพล แสงหลา อําเภอทุงหัวชาง 

• ป 2560 ผลิตภัณฑ OTOP ท่ีไดรับคัดสรรเปนของขวัญ ของฝาก ระดับภาค จํานวน 5  
ผลิตภัณฑ  ดังนี้ 
 ประเภทอาหาร  ชุดผลไมอบแหง  ของวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานริมรอง       

อําเภอเมืองลําพูน 
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 ประเภทเครื่องดื่ม  ชุดชาสมุนไพรอบน้ําผึ้ง  ของกลุมแสงผึ้ง อําเภอปาซาง 
 ประเภทผา  ชุดผาไหมบาติก  ของแพรอุไรบาติก อําเภอเมืองลําพูน 
 ประเภทของใช  ชุดรองจาน รองแกว  ของจันทรดีผาฝาย อําเภอปาซาง  

    ชุดกลองไม ของวิมาลาคราฟวิ่ง อําเภอปาซาง 
  จากการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ทําใหเกิดการสรางอาชีพ สรางรายได                  
แกคนลําพูน โดยในชวงป พ.ศ.2558 - 2561 สรุปไดดังนี้ 

ป พ.ศ. ยอดรายไดจากการจําหนาย (บาท) 
2558 1,629,642,928 
2559 1,590,513,023 
2560 2,175,480,759 
2561 2,960,095,629 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. ดานการลงทะเบียนผูผลิต / ประกอบการ และผลิตภัณฑ OTOP 
ผูผลิต ผูประกอบการ ใหความสนใจลงทะเบียนเพ่ิมข้ึน สามารถเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑและจัดทําเปน

ฐานขอมูล สําหรับใชประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน ท้ังในดานองคความรู ทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาลผานหนวยงานตางๆ เชน โครงการ
ชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี งบประมาณ ตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน 

2. ดานการจําหนายสินคา 
 ผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดลําพูน มีความโดดเดนและมีเอกลักษณ มียอดจําหนายท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

สืบเนื่องจากไดรับการสนับสนุนใหเขารวมจัดแสดงและจําหนายสินคา ในงานท่ีสําคัญตางๆ เชน งาน OTOP 
CITY  งาน OTOP ภูมิภาค งาน OTOP Midyear งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี  
และงานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจัดข้ึน รวมถึงการจําหนาย ณ สถานท่ีผลิต และการสั่งซ้ือ 

 
3. ปญหา / อุปสรรค 

3.1 จํานวนผูผลิต /ผูประกอบการ /ผลิตภัณฑ มีจํานวนมาก มีความตองการทางการตลาด
คอนขางสูง ซ่ึงผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีสามารถเขาถึงการตลาดได ตองมีสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ทําให
ผูผลิตรายใหมท่ีมีสินคายังไมไดมาตรฐานไมสามารถเขาถึงการตลาดไดเทาท่ีควร 

3.2 ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหม ขาดความพรอมในการเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ทําใหขาดโอกาสในการไดรับองคความรูใหมๆ ในการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ รวมถึงการไดรับ
การสนับสนุน จากหนวยงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑไมไดคุณภาพ มาตรฐาน 
 

4. แนวทางแกไข 
 4.1 จัดมหกรรมการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP สําหรับผูประกอบการรายใหม  หรือ

ผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ในระดับจังหวัด 
 4.2 สนับสนุน ใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหม เขามาจําหนายในตลาดประชารัฐ  
 4.3 สนับสนุน สงเสริม ใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหม ไดมีโอกาสในการเขาถึงองค

ความรู ขาวสาร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ในระบบออนไลน หรือเอกสารตางๆ 
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2.6  ดานการทองเที่ยว 
           2.6.1 ประเภทของการทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัด 
  จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดหนึ่ง ท่ี มีประวัติยาวนาน และนาสนใจเปนอยางยิ่งสําหรับ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศโดยจังหวัดลําพูนมีประวัติศาสตรยาวนานถึง 1,343 ป                         
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร เมืองท่ีเกาแกของจังหวัดลําพูน คือ เมืองโบราณหริภุญไชย ประวัติศาสตร                          
ท่ียาวนาน มีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร ท้ังนี้สามารถจําแนกแหลงทองเท่ียวได ดังนี ้
 (1) แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  

ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีต้ัง ประเภท 
1 วัดพระธาตหุริภญุชัยวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน วัด 
2 อนุสาวรียพระนางจามเทวี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประวัติศาสตร 
3 วัดจามเทวี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน   วัด 
4 กูชาง-กูมา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน โบราณสถาน 
5 วัดมหาวัน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลาํพูน วัด 
6 อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ ตําบลปาสัก ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองลําพูน ประวัติศาสตร 
7 วัดพระยืน ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน วัด 
8 วัดพระคงฤาษี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลาํพูน วัด 
9 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหรภิุญไชย เยื้องกับวัดพระธาตหุรภิุญชัย อําเภอเมืองลําพูน พิพิธภัณฑ 
10 วัดสันปายางหลวง สันปายางหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน วัด 
11 วัดพระพุทธบาทตากผา ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง วัด 
12 เวียงเกาะกลาง บานบอคาว ตําบลบานเรือน อําเภอปาซาง โบราณสถาน 
13 วัดศรีดอนชัย ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ วัด 
14 วัดพระธาตดุอยเวียง ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ วัด 
15 วัดพระธาตดุอยหางบาตร ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ วัด 
16 วัดพระเจาตนหลวง ตําบลศรีเตีย้ อําเภอบานโฮง วัด 
17 วัดพระธาตดุอยกวางคํา ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง วัด 
18 วัดพระพุทธบาทหวยตม ตําบลนาทราย อําเภอลี ้ วัด 
19 วัดมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย ตําบลนาทราย อําเภอลี้ วัด 
20 วัดบานปาง ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ (ครูบาศรีวิชัยบวชท่ีแรก) วัด 
21 วัดพระธาตหุาดวง (เวียงเจดยีหาหลัง) บานพระธาตุหาดวง ตําบลลี้ อําเภอลี้ วัด 
22 อนุสาวรียสามครูบา ใจกลางอําเภอลี้ จังหวัด วัด 
23 วัดพระธาตดุวงเดียว บานสันดอยเวียง ตําบลลี้ อําเภอลี ้ วัด 
24 วัดพระพุทธบาทผาหนาม บานผาหนาม ตําบลปาไผ อําเภอลี ้ วัด 
25 สะพานขาวทาชมพู บานทาชมภู ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา ประวัติศาสตร 
26 อุโมงครถไฟขุนตาล บานขุนตาล ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา ประวัติศาสตร 

  
(2) แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  

ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีต้ัง ประเภท 
1 พิพิธภัณฑวัดตนแกว ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน พิพิธภัณฑ 
2 พิพิธภัณฑชุมชนเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน พิพิธภัณฑ 
3 ขัวมุงทาสิงหและชุมชนเวียงยอง ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน หัตถกรรม 
4 แหลงทอผาบานดอนหลวง ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง หัตถกรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
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ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีต้ัง ประเภท 
5 แหลงทอผาบานหนองเงือก บานหนองเงือก ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง ชาติพันธุ 
6 หมูบานกะเหรีย่งแมขนาด ตําบลทากาศ อําเภอแมทา ชาติพันธุ 
7 ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม บานสันดอยฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง หัตถกรรม 
8 ศูนยวิจัยงานหัตถกรรมบานหวยตม บานเดนยางมลู อําเภอลี ้ หัตถกรรม 

 
 (3) แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

ท่ี แหลงทองเท่ียว ท่ีต้ัง ประเภท 
1 บอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิดอยขะมอ ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง ธรรมชาต ิ
2 อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา อุทยานแหงชาติ 
3 อุทยานแหงชาติแมปง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

และ อําเภอสามเงาจังหวัด จังหวัดตาก 
อุทยานแหงชาติ 

4 ถํ้าหลวงผาเวียง ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง ธรรมชาต ิ

  
2.6.2 กิจกรรม ประเพณี และการดําเนินการท่ีสงเสริมการทองเท่ียว  

  (1) จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติยาวนานถึง 1,343 ป เปนท่ีนาสนใจอยางยิ่ง
สําหรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมถึงโอกาสทางดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางวัฒนธรรม 
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแหงชาติแมปงและขุนตาล และ
ประวัติศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการรถไฟ เชน อุโมงคขุนตาล สะพานขาวทาชมพู 
  (2) งานประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูนนั้นพบวามีงานประเพณีท่ีสําคัญหลายงานดวยกัน 
อาทิเชน ประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย งานประเพณีสลากยอม งานประเพณีตีกลองบูชาถวายครูบาเจา ศรี
วิชัย นักบุญแหงลานนา รวมถึงงานประเพณีชุมชนตางๆ สงผลทําใหจังหวัดลําพูนเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมี               
ความพรอมท่ีจะพัฒนาเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวเชิงประสบการณวัฒนธรรม 
  (3) เสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเกา เมืองอนุรักษ โดยการใชรถราง               
นําเท่ียวไปยังแหลงโบราณสถานท่ีสําคัญตางๆ สอดคลองกับการวางยุทธศาสตรการทองเท่ียวของจังหวัดลําพูน 
จุดบริการจะตั้งอยู บริเวณหนาวัดพระบรมธาตุหริภุญชัย เปดใหบริการวันละ 2 เวลา ไดแก ชวงเชา จะเริ่มออก
เดินทางไปยังจุดแรก เวลา 09.30 น. และชวงบาย เริ่มออกเดินทางเวลา 13.30 น. อัตราคาบริการทานละ 50 
บาท แหลงทองเท่ียว ภายในเสนทางมีท้ังหมด 11 จุดดวยกัน  ไดแก จุดท่ี 1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัด
ลําพูน จุดท่ี 2 พิพิธภัณฑ ชุมชนเมืองลําพูน จุดท่ี 3 อนุสาวรียพระนางจามเทวี จุดท่ี 4 วัดจามเทวี จุดท่ี 5 วัด
มหาวัน จุดท่ี 6 วัดพระคงฤษี จุดท่ี 7 พิพิธภัณฑตํารวจลําพูน จุดท่ี 8 วัดปายางหลวง จุดท่ี 9 กูชางกูมา  
จุดท่ี 10 วัดพระยืน และจุดท่ี 11 พิพิธภัณฑชุมชนวัดตนแกว โดยการเดินทางจะใชเวลาโดยประมาณท้ังสิ้น 3 ชั่วโมง 
  (4) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนท่ีเขมแข็งในดานการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ิน สามารถสรางมูลคาเพ่ิมในดานการทองเท่ียวชุมชน การพํานักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว 
 2.6.3 เครือขายวัฒนธรรมชุมชน 
  ความโดดเดนเรื่องประวัติศาสตร โบราณสถานและวิถีชีวิตประเพณีนับวาทําใหจังหวัดลําพูน  
มีความไดเปรียบกวาจังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากมีประวัติศาสตรท่ีเปนตนจุดเริ่มตนของอารยธรรมลานนา และดวย
ความเปนอัตลักษณเฉพาะพ้ืนท่ีของผูคนจากความโดดเดนทางชาติพันธุจึงเปนจุดดึงดูดความสนใจใหกับ
นักทองเท่ียวในการเลือกมาทองเท่ียวจังหวัดลําพูน แตอยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญท่ีจะสามารถสรางความประทับใจ
ใหกับนักทองเท่ียวไดอีกประการท่ีสําคัญไมแพกวาความสวยงามและคุณคาท่ีไดจากแหลงทองเท่ียวนี้เลยก็คือ 
อัธยาศัยไมตรีของการเปนเจาบานในการตอนรับนักทองเท่ียว สิ่งเหลานี้จึงจําเปนตองถูกสรางข้ึนจากชาวลําพูน
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ทุกคน และจะทําใหจังหวัดลําพูนกลายเปนเมืองทองเท่ียววัฒนธรรมท่ีมีวัฒนธรรมงดงามอยางแทจริง 

  นอกจากกลุมเครือขายสภาวัฒนธรรมของทุกอําเภอแลว จังหวัดลําพูนมีเครือขายวัฒนธรรม
ชุมชนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว ดังนี้ 

  (1) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนกลุมชาติพันธุชาวยอง ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน  
โดยสามารถเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน การทอผา เอกลักษณดานภาษาถ่ิน และยังกระจายในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
อีกดวย 

  (2) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตําบลอุโมงค  อําเภอเมืองลําพูน ซ่ึงมีเอกลักษณของวิถีชีวิต 
การเกษตรกรรม สวยลําไยพันธุพ้ืนเมือง 
  (3) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ ซ่ึงมีเอกลักษณของวิถีชีวิต  
การแตงกาย ผาทอไทลื้อ หมูบานทองเท่ียวชุมชน วิถีการทํานา ซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
  (4) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนบานหวยทรายขาว - ทาปาเปา ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา                          
มีเอกลักษณของการดําเนินชีวิตดานการเกษตรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากชุมชนตั้งอยูใกลกับอุทยาน
แหงชาติดอยขุนตาล 
  (5) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนชาวปะเกอกะญอบานแมขนาด ตําบลทากาศ อําเภอแมทา             
ซ่ึงเปนหมูบานชาติพันธุกะเหรี่ยง มีเอกลักษณของผาทอกะเหรี่ยง และแหลงทองเท่ียวชุมชน 
  (6) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนชาวยอง อําเภอปาซาง (ตําบลแมแรง มวงนอย มะกอก) ซ่ึงถือ
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และโดดเดนในดานภูมิปญญาผาฝายทอมือ จนเปนท่ีรูจักกวางขวางในงาน                     
ผาฝายดอนหลวง ผาฝายหนองเงือก ประเพณีการบวชลูกแกวชาวมะกอก  
  (7) เครือขายทองเท่ียวชุมชนชาวมอญ ตําบลบานเรือน อําเภอปาซาง มีเอกลักษณดานอาหาร
พ้ืนบาน ชุมชนท่ีเปนแหลงประวัติศาสตรอันยาวนาน บริเวณวัดเกาะกลาง  
  (8) เครือขายทองเท่ียวชุมชนเชิงเกษตร ตําบลน้ําดิบ ซ่ึงเปนแหลงเพาะปลูกลําไยแหลงใหญ 
และเปนแหลงเพาะเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมือง พันธุเหลาปากอย  
  (9) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตําบลบานโฮง ซ่ึงมีวิถีชีวิตประเพณีท่ีโดดเดน และแหลงผลิต
การเกษตร ตลอดจนประเพณีแหแคหลวง  

  (10) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตําบลบานปวง ท่ีสืบทอดภูมิปญญาการทอผาไหมยกดอก และ
วัฒนธรรมของชาติพันธุปะเกอกะญอในพ้ืนท่ีตําบลใกลเคียง 

  (11) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนบานหวยตม ตําบลนาทราย ซ่ึงเปนชุมชนปะเกอกะญอ                
มีเอกลักษณในการเครงครัดตอวัฒนธรรมประเพณี เปนหมูบานมังสะวิรัต ไดรับการยกยองและคัดเลือกเปน
หมูบานศีล 5 และไดรับรางวัลการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน รางวัลกินรี จาก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ป 2559 

  (12) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนลี้เมืองเกา ซ่ึงเปนแหลงประวัติศาสตรของเมืองลี้ มีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3 ครูบา (ครูบาวงศ วัดพระพุทธบาทหวยตม ตําบลนาทราย,              
ครูบาขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตําบลปาไผ และครูบาเจาศรีวิชัย แหงวัดบานปาง ตําบลบานปาง) 
นอกจากนี้ยังมีเอกลักษณการทอผาลายโบราณ  

  (13) เครือขายวัฒนธรรมชุมชนตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง มีเอกลักษณวัฒนธรรม 
ชาวยอง ดํารงวิถีชีวิตดานการเกษตรกรรม มีเอกลักษณวัฒนธรรมชุมชน 
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2.6.4  สถานการณทองเท่ียวของจังหวัดลําพูน  
ตารางสรุปสถานการณทองเท่ียวภายในจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2559 – 2560 

รายการ  2559 2560 
1. จํานวนรวมผูเย่ียมเยือน (คน) 1,081,797   1,122,339 
            ชาวไทย  1,034,289 1,072,907 
            ชาวตางประเทศ  47,508 49,432 
    1.1 จํานวนนักทองเท่ียว  317,333   324,736   
            ชาวไทย  309,708 316,857   
            ชาวตางประเทศ  7,625 7,879 
    1.2 จํานวนนักทัศนาจร 764,464  797,603  
            ชาวไทย  724,581  756,050  
            ชาวตางประเทศ  39,883  41,553  
2. ระยะเวลาพํานักเฉล่ียของนักทองเท่ียว (วัน) 2.01  1.96  
            ชาวไทย 2.00  1.96  
            ชาวตางประเทศ 2.09  2.01  
3. คาใชจายเฉล่ีย (บาท/คน/วัน)     
    ผูเย่ียมเยือน  989.56  1,029.00  
            ชาวไทย  984.72  1,023.23  
            ชาวตางประเทศ  1,106.60  1,167.28  
    นักทองเท่ียว  1,308.26  1,368.75  
            ชาวไทย  1,298.14  1,357.23  
            ชาวตางประเทศ  1,701.17  1,821.05  
    นักทัศนาจร  724.71  757.72  
            ชาวไทย  716.77  748.88  
            ชาวตางประเทศ  869.04  918.11  
4. รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท)     
    ผูเย่ียมเยือน 1,385.21  1,476.08  
            ชาวไทย 1,323.44  1,409.09  
            ชาวตางประเทศ 61.77  66.99  
5. สถานประกอบการท่ีพักแรม     
    จํานวนหอง 1,135        1,141 
    อัตราการเขาพัก (%) 49.57  52.19 
    จํานวนผูเขาพักแรม 220,556  230,452  
            ชาวไทย 213,528  223,074 
            ชาวตางประเทศ 7,028  7,378 

 

        
 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
รวบรวมโดย : สํานกังานสถิติแหงชาติ  
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1) สภาวการณท่ัวไป 
  (1) สถานการณทองเท่ียวในจังหวัดลําพูน ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา             

โดยในป 2560 เม่ือแยกพิจารณานักทองเท่ียวคนไทย และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ พบวา จํานวนนักทองเท่ียว
คนไทย มีการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 3.73 และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ การเติบโตเพ่ิมรอยละ 4.04 ปจจัย
สําคัญท่ีสงผลตอการทองเท่ียวของจังหวัดลําพูนเนื่องมาจากจังหวัดลําพูนเปนทางผานไปสูจังหวัดเชียงใหม 
และจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีระยะทางหางจากจังหวัดเชียงใหมเพียง 30 กวากิโลเมตรเทานั้น จังหวัดลําพูนมี
เอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรมเปนเมืองโบราณหริภุญไชย มีผลิตภัณฑผาไหมยกดอกท่ีมีความสวยงามและเปน
เอกลักษณของลําพูน อีกท้ังแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด คือวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เปนท่ี
เคารพนับถือของนักทองเท่ียวโดยท่ัวไป 

   (2) นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางสูจังหวัดลําพูน โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว มากท่ีสุด รองลงมา ประชุม/สัมมนา แตในขณะเดียวกัน การประชุม/สัมมนา ในสวนของชาวตางชาติ 
พบวา กลุมตลาดหลักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ คือ ญ่ีปุน มาเลเซีย และจีน จากการสังเกต จะพบวา 
จํานวนนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี เนื่องจากการมีเท่ียวบินตรงจากมาเลเซียเขาสูจังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงจังหวัดลําพูนท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ทําใหมีนักทองเท่ียวจากประเทศมาเลเซียเพ่ิมข้ึนดวย ท้ังนี้
ชาวตางชาตินิยมเดินทางโดยผานบริษัททัวร โดยพาหนะท่ีนิยมใชในการเดินทางคือ รถยนตสวนตัว รองลงมา 
รถโดยสารประจําทาง 
   (3) ในการเดินทางแตละครั้งนักทองเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 1.96 ลดลงจากเดิมเล็กนอย 
ซ่ึงมีจํานวนผูมาเยี่ยมเยือน คืนพัก และการใชจายเฉลี่ยประมาณ 1030 บาท/คน/วัน โดยแบงเปน ผูมาเยี่ยม
เยือนซ่ึงเปนชาวไทย มีการใชจายเฉลี่ยคนละ 1025 บาท/วัน และมาเยี่ยมเยือนซ่ึงเปนชาวตางประเทศ มีการ
ใชจายเฉลี่ยคนละ 1,165 บาท/วัน เม่ือรวมรายไดท้ังหมดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวภายในจังหวัดลําพูนในป 
2560 จะเทากับ 1,475 ลานบาท  
   (4) สถานการณดานการพักแรม พบวาจังหวัดลําพูนมีจํานวนหองพักเทากับ 1,141 หอง 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเปนรอยละ 0.52 และมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยท้ังปรอยละ 52 เพ่ิมจากเดิมคิดเปนรอยละ 4 
จํานวนผูเขาพักเปนชาวไทยมากกวาชาวตางประเทศถึงรอยละ 93.59  
       2) ส่ิงท่ีควรพัฒนาปรับปรุงเพ่ือรองรับการพัฒนา 
  (1) การพัฒนาปฏิทินการทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับทราบปฏิทินงานในแตละเดือน และ
สถานท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีแสดงใหเห็นวา เม่ือนักทองเท่ียวเดินทางมาถึงจะสามารถไปเท่ียว ทานอาหาร 
พักอาศัย หรือทํากิจกรรมท่ีนาสนใจไดท่ีไหนอยางไร 
  (2) การพัฒนาการประชาสัมพันธใหเปนระบบตามปฏิทินการจัดงาน ใหเปนรูปแบบแผนท่ีมี
ทิศทางเดียวกัน และการสงเสริมการใชโอกาสจากเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ 
  (3) การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรทางการทองเท่ียวท่ีสามารถเปนตนแบบในการพัฒนา
กลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางชัดเจน  
  (4) เนื่องจากจังหวัดลําพูนเปนจังหวัดเล็กๆ การลงทุนดานการทองเท่ียวของภาคเอกชนมีจํานวน
จํากัด จังหวัดจึงจําเปนตองนํารองในการพัฒนาเพ่ือสรางโอกาสและนําไปสูการจูงใจการลงทุนจากบุคคลภายนอก 
โดยบูรณาการทิศทางรวมกับเครือขายตางๆ ท้ังภาครัฐและอกชนอยางเปนระบบ   
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2.7  ดานธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
2.7.1  การใชประโยชนท่ีดิน 

จังหวัดลําพูนมีเนื้อท่ีท้ังหมด จํานวน 2,816,176 (ไร) แบงเปนเนื้อท่ีปา จํานวน 1,621,023 (ไร) 
คิดเปนรอยละ 57.56 เปนเนื้อท่ีไมผลและไมยืนตน จํานวน 466,957 คิดเปนรอยละ 16.58 เปนเนื้อท่ีใช
ประโยชนนอกการเกษตร (ไร) จํานวน 392,506 คิดเปนรอยละ 13.93 เปนเนื้อท่ีพืชไร (ไร) จํานวน 141,245 
คิดเปนรอยละ 5.02 เปนเนื้อท่ีนาขาว (ไร) จํานวน 128,752 คิดเปนรอยละ 4.57 เปนเนื้อท่ีใชประโยชนทาง
การเกษตร (ไร) จํานวน 49,860 คิดเปนรอยละ 1.77 เปนเนื้อท่ีสวนผักและไมดอกไมดอกไมประดับ (ไร) 
จํานวน  15,833 คิดเปนรอยละ 0.57 

จังหวัด 
เน้ือที่

ทั้งหมด 
(ไร) 

เน้ือที่ปาไม 
(ไร) 

เน้ือที่ไม
ผลและไม

ยืนตน 
(ไร) 

เน้ือที่ใช
ประโยชน 

นอก
การเกษตร 

(ไร) 

เน้ือที่พืช
ไร 
(ไร) 

เน้ือที่นา
ขาว 
(ไร) 

เน้ือที่ใช
ประโยชน 

ทาง
การเกษตร 

(ไร) 

 
เน้ือที่สวนผัก
และไมดอกไม

ดอกไม
ประดบั 
(ไร) 

ลําพูน 2,816,176 1,621,023 466,957 392,506 141,245 128,752 49,860 15,833 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 2.7.2  คุณภาพดิน 

พ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนเปนสวนหนึ่งของแองเชียงใหม-ลําพูน ลักษณะเปนแองระหวาง ภูเขาโดยมี
รูปรางยาวรีในแนวเกือบ เหนือ - ใต จัดเปนแองสะสมตะกอนทางน้ําเนื่องจากเปนท่ีรับน้ําและตะกอนจาก
แมน้ําปงและทางน้ําจากภูเขาท่ีลอมรอบแอง นอกจากนั้นยังมีแองลี้ ซ่ึงเปนแองขนาดเล็กอยูทางตอนใต       
ของจังหวัดลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด วยข้ันหิน และตะกอนดิน ทรายหลากหลายชนิด จําแนกเปน 10 ชนิด 
กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

(1) ตะกอนทราย ดินเหนียว กรวดละเอียด พบในบริเวณท่ีราบริมแมน้ําสายใหญ เชน น้ําแมปง 
น้ําแมลี้ น้ําแมธิ เปนตน ประกอบดวยชั้นทรายปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย กรวดละเอียด และลูกรัง
ปะปนในบางชั้น เกิดจากน้ําพัดพากรวด หิน ดิน ทราย มาสะสมตัวอยางไมเปนระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน 
และน้ําผิวดินปะปนบาง จึงไดตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน  

พ้ืนท่ีราบบริเวณนี้เปนแหลงสะสมตัวของชั้นทรายแมน้ํา บางแหงสามารถหาแหลงทรายสําหรับ
การกอสราง และดินเหนียวสําหรับเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา สภาพดินโดยท่ัวไปเปนดินรวน
มีแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชอุดมสมบูรณ จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการเพาะปลูกมากท่ีสุด แตเนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
ราบน้ําทวมถึงจึงมักประสบภัยน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนเปนประจํา 

(2) ตะกอนกรวด ทราย ลูกรัง พบเปนบริเวณกวางในลักษณะภูมิประเทศแบบข้ันบันไดประกอบ 
ดวยชั้นกรวดคอนขางหนาสลับกับชั้นทรายและดินเหนียว กรวดมีลักษณะกลมมนดีมากขนาดตั้งแต 2 
มิลลิเมตร จนถึงใหญกวา 1 เมตร บางแหงมีสารละลายเหล็กออกไซดเชื่อมประสานจนกลายเปนแมรังและ 
ลูกรัง เกิดจากแมน้ํากัดเซาะทางดิ่งมากข้ึน  

พ้ืนท่ีบริเวณนี้สามารถหาแหลงลูกรังสําหรับการกอสราง ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอ สมควรปลูก
พืชไดบางชนิด และไมอยูในเขตน้ําทวมขังจึงเหมาะสําหรับเปนท่ีอยูอาศัย แตอาจ ประสบกับการไหลหลากของ
ทางน้ําได 

(3) ตะกอนเศษหิน กรวด ทราย ดินเหนียว พบเปนบริเวณแคบๆ ในเขตอําเภอเมืองลําพูน อําเภอ
แมทา อําเภอบานธิ และอําเภอทุงหัวชาง ประกอบดวยเศษหิน กรวด ทราย สลับกับดินเหนียว เกิดจากทางน้ํา
ท่ีไหลจากหุบเขาชันลงสูพ้ืนราบ เม่ือความเร็วของกระแสน้ําลดลงเกิดการสะสมตะกอนบริเวณใกลกับเนินเขา 
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กระจายออกไปรอบขางลักษณะเปนรูปพัด ใชเปนแหลงดินถมสําหรับการกอสรางไดหนวยตะกอนนี้                        
เปนหลักฐานสําหรับแสดงถึงการเกิดดินถลมในอดีต เนื่องจากการปรับตัวเขาสูสมดุลของธรรมชาติ และใน
หลายพ้ืนท่ียังคงมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมไดอีก จึงไมเหมาะสําหรับการตั้งท่ีอยูอาศัย 

(4) หินตะกอนชนิดหินเคลย ถานหิน พบสะสมตัวบริเวณแคบๆ ทางดานตะวันออกเฉียงใตของ
อําเภอลี้ ประกอบดวย หินเคลยหินทรายแปง บอลลเคลยถานหิน และหินน้ํามัน มีลักษณะก่ึงแข็งตัว พบซาก
ดึกดําบรรพ จําพวกหอยสองฝาน้ําจืด ปลาและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมากมาย อาจพบแหลงซากดึกดําบรรพ 
ลักษณะเดียวกับสุสานหอย จังหวัดกระบี่ เปนแหลงสะสมตัวของแรเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน แกส ธรรมชาติถานหิน 
และหินน้ํามัน นอกจากนี้ยังพบดินเบา และบอลลเคลยเกิดรวมดวย หินชนิดนี้เกิดและสะสมตัวในแองสะสม
ตะกอนระหวางภูเขาท่ีมีสภาพแวดลอมแบบทะเลสาบน้ําจืด 

(5) หินตะกอนชนิดหินทราย สวนใหญกระจายตัวอยูทางตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอําเภอบานธิ 
อําเภอเมืองลําพูน อําเภอแมทา และอําเภอปาซาง พบวางตัวแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต     
สวนในเขตอําเภอบานโฮง อําเภอทุงหัวชาง และอําเภอลี้พบเปนบริเวณแคบๆ ทางดานตะวันตกของพ้ืนท่ี และ
วางตัวในแนวเหนือ – ใต  

หินนี้ประกอบดวยหินทรายหลายชนิด เชน หินทรายเนื้อควอตซ หินทราย เนื้อเฟลดสปาร และ
หินทรายเนื้อปนเถาภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังพบหินกรวดมนขนาดเล็ก หิน ทรายแปง หินดินดาน หินเชิรต หิน
ตะกอนเถาภูเขาไฟ และหินปูน แทรกสลับอยูบางชวง ในบริเวณท่ีเปนหินทรายเนื้อละเอียดสามารถใช เปน
แหลงหินประดับและหินลับมีดได 

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ท่ีราบใกลภูเขาหินทรายใชประโยชนใน การเพาะปลูก
ไดคอนขางดีเนื่องจากดินมีแรธาตุท่ีอุดมสมบูรณพอสมควรสําหรับพืช ยกเวนบริเวณท่ีเปนหินทรายเนื้อควอตซ
ซ่ึงจะมีแรธาตุคอนขางต่ํา 

(6) หินตะกอนชนิดหินดินดาน พบบริเวณแคบๆ ในเขตอําเภอบานโฮง อําเภอแมทา สวนในเขต 
อําเภอลี้พบบริเวณแนวรอยตอของอําเภอลี้กับจังหวัดตาก และทางทิศใตของอําเภอทุงหัวชาง ประกอบดวย 
หินดินดาน หินเชิรต หินทรายแปง หินทราย หินปูน และหินตะกอนเถาภูเขาไฟ ผุพังงายจึงไมคงสภาพเปน 
ภูเขาสูงเนื่องจากเกิดดินถลมในอดีตตอเนื่องมาเปนเวลานาน สวนใหญจึงพบเปนลักษณะเนินเขาเตีย้ อยางไรก็
ตามในบริเวณท่ียังคงสภาพเปนภูเขาสูงจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมไดอีก 

ดินท่ีผุพังมาจากหินดินดานมีแรธาตุอุดมสมบูรณพอสมควร โดยเฉพาะแรธาตุ อาหารเสริมสําหรับ
พืช จึงสามารถใชประโยชนในดานการเพาะปลูกไดคอนขางดีแตดินอาจมีความรวนซุยต่ํา 

(7) หินตะกอนชนิดหินปูน ครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญในเขตอําเภอลี้ นอกจากนี้ยังพบบางในเขต
อําเภอบานโฮง อําเภอปาซาง และอําเภอทุงหัวชาง ประกอบดวย หินปูนสีเทาดํา บางบริเวณพบหินดินดาน หิน
ทราย และหินปูนเนื้อโดโลไมตแทรกสลับอยู ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงชันมีหลายยอด กอใหเกิดภูมิทัศน
ท่ีสวยงามแปลกตา  

หินปูนมีสวนประกอบทางเคมี คือ CaCO3 ใชประโยชนเปนวัตถุดิบท้ังในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ยังใชเปนวัสดุกอสรางไดดีในบริเวณท่ีใกลหินแกรนิต หินปูนนี้จะแปรสภาพ   
เปนหินออนนาํมาใชเปนหินประดับได หินปูนมีคุณสมบัติสามารถละลายไดในน้ําท่ีมีสภาพเปนกรดออนๆ จึงมัก
พบถํ้าท่ีมีหินงอกหินยอยอยูในภูเขาหินปูน แมวาภูเขาหินปูนจะมีความสูงชันและแสดงหนาผาชัดเจน          แต
เนื่องจากไมมีดินสะสมตัวบนยอดเขา ดังนั้นจึงไมใชพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอดินถลมแตอาจพบปรากฏการณหลุมยุบใน
บริเวณท่ีราบใกลภูเขาหินปูนได 

ดินท่ีผุพังมาจากหินปูน มีสีสมแดงท่ีเรียกวา เทราโรซา (Terrarosa) มีแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชหลายชนิด 
โดยเฉพาะธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม ดังนั้นพ้ืนท่ีราบท่ีอยูใกลหินปูน จึงเปนแหลงเพาะปลูกไดดี 
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(8) หินแปรชนิดหินฟลไลต หินชนวน หินชีสต และหินควอตไซต พบกระจายตัวบริเวณกวาง    
ตั้งแตทางตอนเหนือของอําเภอแมทา และตอเนื่องลงมาจนถึงตอนใตของอําเภอลี้ นอกจากนี้ยังพบวางตัวใน
แนวเหนือ – ใตทางดานตะวันตกของอําเภอบานโฮง  

หินนี้เปนหินแปรเกรดต่ํา ประกอบดวย หินฟลไลต หินชนวน หินชีสตและ หินควอตไซต หินฟ
ลไลต หินชนวน หินชีสต มักผุพังงายไมคงสภาพเปนภูเขาสูง เนื่องจากเกิดดินถลมในอดีตตอเนื่อง มาเปน
เวลานาน สวนใหญจึงพบเปนลักษณะเนินเขาเตี้ย อยางไรก็ตามในบริเวณท่ียังคงสภาพเปนภูเขาสูง จะเปนพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมไดอีก สวนหินควอตไซต ความแข็งแกรงและทนทานตอการผุพังสูงจึงแสดง
ลักษณะภูมิประเทศแบบเขาสูง และบางบริเวณท่ีเปน หินชนวนสามารถใชเปนแหลงหินประดับได  

ดินท่ีผุพังมาจากหินเหลานี้ มีแรธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรจึงสามารถใชประโยชนในการ
เพาะปลูกไดคอนขางดี 

(9) หินแปรชนิดหินไนส หินชีสต พบบริเวณแคบๆ ทางดานตะวันตกเฉียงใตของอําเภอลี้ เปนหิน
แปรท่ีมีลําดับข้ัน การถูกแปรสภาพในระดับปานกลางถึงสูง ประกอบดวยหินไนสหินชีสตหินแคลก – ซิลิเกต 
และหินออน พบหินมิกซมาไทตซ่ึงแสดงถึงหินแปรบางสวนท่ีถูกแปรสภาพจนถึงข้ันหลอมละลาย และ 
หินแกรนิตแทรกปะปนอยูดวย มักมีภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันและเนื่องจากหินแปรเหลานี้ ถูกกระบวนการ
แปรสภาพทําใหผุพังไดงายเกิดเปนชั้นดินหนา ดังนั้นในบริเวณภูเขาสูงอาจมีผลทําใหเกิดดินถลมในชวงฝนหนัก
ไดงาย  

ดินท่ีผุพังมาจากหินนี้มีความอุดมสมบูรณของแรธาตุระดับท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับชนิดหิน          
ในบริเวณท่ีเปนหินไนสและหินมิกซมาไทตจะมีความสมบูรณท่ีต่ํากวาบริเวณท่ีเปนหินชีสต หินแคลก – ซิลิเกต 
และหินออน 

(10) หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต หินไดออไรต พบวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – 
ตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด สวนใหญอยูในเขตอําเภอแมทา และอําเภอบานโฮง และพบบางในเขตอําเภอลี้
และอําเภอทุงหัวชาง ประกอบดวยหินแกรนิต หินไดออไรตลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูง หินแกรนิตมี
ความสัมพันธใกลชิดกับการกําเนิดแรเศรษฐกิจหลายชนิด เชน แรดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรตและแบไรต  

หินแกรนิตท่ีไมถูกกระบวนการผุพังอยูกับท่ีมากจะมีความแข็งแกรงสามารถนํามาใชเปนหิน 
ประดับเนื่องจากมีสีสันสวยงาม ท้ังสีชมพู สีเขียวฟา และสีเทา และสามารถนํามาใชเปนหินกอสรางทดแทน
หินปูนได แตเนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตปารอนชื้น หินแกรนิตจึงถูกกระบวนการผุพังไดงายทําใหเกิดชั้นดิน
หนาสะสมตัวอยูบนยอดเขา เม่ือมีฝนตกมากดินเหลานี้จะไหลถลมลงมาไดงาย ดังนั้น พ้ืนท่ีท่ีอยูใกลภูเขา
หินแกรนิตจึงมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมมาก 
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      2.7.3  ทรัพยากรปาไม  

      พ้ืนที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ  มีจํานวน  10  แหง  คือ 

ลําดับท่ี ช่ือปาสงวนแหงชาติ 
เนื้อท่ี หมายเหตุ 

ทองท่ีอําเภอ ไร ตารางกิโลเมตร 

1. ปาแมธ-ิแมตีบ-แมสาร 119,375.00 191.00 เมืองลําพูน, บานธิ 
2. ปาแมทา 392,250.00 627.60 แมทา 
3. ปาแมอาว 53,606.25 85.77 ปาซาง 
4. ปาบานโฮง 202,812.50 324.50 บานโฮง 
5. ปาขุนแมลี้ 273,750.00 438.00 ทุงหัวชาง, ลี ้
6. ปาแมตืน-แมแนต 294,350.00 470.96 ลี ้
7. ปาแมลี้ 167,032.00 267.251 ลี ้
8. ปาแมหาด-แมกอ 275,000.00 440.00 ลี ้
9. ปาเหมืองจี-้สันปาสัก 12,656.00 20.2496 เมืองลําพูน 
10. ปาดอยขุนตาล 39,206.25 62.73 แมทา  

รวม 1,830,038.00 2,928.0606 
 

 
พ้ืนที่ในเขตอนุรักษ  จํานวน  6  แหง  คือ 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยงานในเขตอนุรักษ 
เนื้อท่ี หมายเหตุ 

ทองท่ีอําเภอ ไร ตาราง กม. 

1. อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 159,556.25 255.29 อ.แมทา    จ.ลําพูน  
(อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน) (34,500.00) (55.20) อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

2. อุทยานแหงชาติแมปง 626,875.00 1,003.00 อ.ลี ้ จ.ลําพูน  
(อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน) (290,821) (465.31) อ.ดอยเตา จ.ชียงใหม 

อ.สามเงา    จ.ตาก 

3. 
 

 
4. 
 

 
5. 

 
6. 

อุทยานแหงชาติแมตระไคร 
 
 
เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาเมือง 
 
 
เตรียมประกาศอุทยานแหงชาติดอยจง 
 
เขตหามลาสัตวปาปาบานโฮง 

221,446 
(45,907) 

 
366,250 
(276,949) 

 
217,637 
(36,875) 
236,900 
(81,099) 

354.31 
(73.45) 

 
586 

(443.12) 
 

348.22 
(59) 

379.04 
(129.76) 

อ.แมออน อ.สันกําแพง 
จ.เชียงใหม  
อ.บานธิ อ.เมือง จ.ลําพูน 
อ.แมทา อ.ลี้ อ.บานโฮง  
จ.ลําพูน อ.หางฉัตร 
จ.ลําปาง 
อ.เถิน จ.ลําปาง 
อ.ลี้ จ.ลําพูน 
อ.บานโฮง อ.ลี้ จ.ลําพูน 
อ.ดอยเตา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม 
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2.7.4  แหลงน้ํา 
  ปริมาณความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ สามารถสรุปและจําแนกความตองการใชน้ําของ
จังหวัดลําพูน ในป 2557 ดังนี้ 

 (1) ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร จังหวัดลําพูนมีครัวเรือนเกษตรกร 63,375 ครัวเรือน    
คิดเปนรอยละ 41.49 พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรรวม 671,955 ไร คิดเปนรอยละ 23.86 ดังนั้นในภาคเกษตร 
ถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความจําเปนและตองการในการใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูกและการผลิต ซ่ึงมีแหลงน้ํา
ตนทุนท้ังจากระบบชลประทาน แหลงน้ําธรรมชาติ และระบบน้ําทา 

 (2) ความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการทองเท่ียว ความตองการน้ําในการ
อุปโภคและบริโภคและการทองเท่ียวของประชาชน ประชาชนในอําเภอ ตําบล และหมูบานบางพ้ืนท่ีมักขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในฤดูแลง โดยท่ัวไปประชาชนในชนบทท่ีขาดแคลนน้ําจะตองการน้ําประมาณ
วันละ 60 ลิตรตอคน ในขณะท่ีประชากรในเขตเทศบาลมีความตองการใชน้ําตอคนวันละประมาณ 120-250 ลิตร
ตอคน 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการทองเท่ียว เปนความตองการน้ําเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคของประชากรท้ังหมด ท้ังท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซ่ึงมีความตองการใชน้ําท่ี
แตกตางกันโดยจําแนกอัตราการใชน้ําของประชากรตามลักษณะชุมชน ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

เทศบาลนคร   กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ  250 ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลเมือง   กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ  200 ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลตําบล   กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ  120 ลิตร/คน/วัน 
นอกเขตเทศบาล  กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ  50  ลิตร/คน/วัน 

 จังหวัดลําพูนมีจํานวน 170,232 ครัวเรือน แตการประปาสวนภูมิภาค สามารถใหบริการ              
ผูใชน้ําในเขตรับผิดชอบไดเพียง 58,533 ครัวเรือน มีปริมาณน้ําจําหนายเฉลี่ย 224,058 ลบ .ม./เดือน 
รายละเอียดของแตละแหลงน้ําประปา แสดงดังตาราง 

 

แหลงน้ําประปา 
จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย) 
น้ําจําหนายเฉล่ีย 

ลบ.ม./เดือน 
ความตองการ 
น้ํา ลบ.ม./วัน 

แหลงน้ําดิบ 

การประปาสวนภูมิภาค
สาขาลําพูน 

56,280 11,031 208,636 15,600 แมน้ําปง 

หนวยบริการปาซาง 1,357 993 11,519 372 น้ําบาดาล 
หนวยบริการทาสบเสา 896 321 3,903 133 อางเก็บน้ําแมเสา 
  
  นอกจากนี้ ยังมีจํานวนครัวเรือนท่ียังเขาไมถึงระบบการประปา อีกจํานวน 111,699 ครัวเรือน 
ซ่ึงสวนใหญใชระบบประปาหมูบาน และน้ําจากบอบาดาล ซ่ึงเปนแหลงน้ําจากธรรมชาติแสดงใหเห็นวา 
ปริมาณการใหบริการตอจํานวนผูใชน้ํายังไมเพียงพอตอความตองการ 

(3) ความตองการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี มีประมาณ 
949 โรงงาน ซ่ึงเปนคามาตรฐานความตองการใชเพ่ือการผลิตในแตละประเภทอุตสาหกรรม มีอัตราการใชน้ํา
ตอผลผลิตของอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทการผลิต ซ่ึงถือวามีความตองการใชน้ําในการผลิตตอวันเปน
จํานวนมาก ดังนี้ 
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รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
ปริมาณความตองการน้ํา

(ลบ.ม./ไร/วัน) 
01 Accessary อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน อุปกรณตางๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metel อุตสาหกรรมถลุง หลอ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมท่ัวไป 7.00 
06 
 

Outside 
อุตสาหกรรมกลางแจง เชน โม บดหิน 
ดูดทราย เผาถาน หีบ ฝาย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 

4.00 
 

07 Paper 
อุตสาหกรรมกระดาษ เชน ผลิตเยื่อ
กระดาษ ภาชนะจากกระดาษ 

4.00 
 

08 Textile อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ยอมสี 5.00 
09 
 

Unmetal 
ผลิตภัณฑอโลหะ เชน แกว กระเบื้อง
เคลือบ ปูน ฯลฯ 

8.00 

10 Wood ผลิตภัณฑไม เครื่องเรือน 3.00 
 
 (4) การใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคท้ังหมด พบวามีปริมาณการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภครวม

ท้ังสิ้น 25.39 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเม่ือพิจารณาตามลักษณะการใชน้ํา พบวาจะเปน
การใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบานสูงท่ีสุด 11.96 ลาน ลบ.ม.ตอป รองลงมาคือการใชน้ํา
จากบอน้ําบาดาลเอกชน 11.20 ลาน ลบ.ม.ตอป ระบบประปาภูมิภาค 1.96 ลาน ลบ.ม.ตอป และท่ีนอยท่ีสุด
คือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 0.26 ลาน ลบ.ม.ตอป สวนใหญจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 
96 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 24.31 ลาน ลบ.ม.ตอป และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําผิว
ดินประมาณรอยละ 4 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 1.08 ลาน ลบ.ม.ตอป 

 - จํานวนผูใชน้ําเพ่ิม การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําพูน ในแตละป 
ปงบประมาณ 2552 = 657 ราย  ปงบประมาณ 2553 = 677 ราย 
ปงบประมาณ 2554 = 396 ราย  ปงบประมาณ 2555 = 543 ราย 
ปงบประมาณ 2556 = 562 ราย  ปงบประมาณ 2557 = 703 ราย 

 - น้ําสูญเสีย การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําพูน ในแตละป   
ปงบประมาณ 2543 = 19.92 %  ปงบประมาณ 2554 = 16.92 % 
ปงบประมาณ 2555 = 30.87 %  ปงบประมาณ 2556 = 34.21 % 
ปงบประมาณ 2557 = 26.70 % 

 - น้ําผลิตจาย การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําพูน ในแตละป 
ป 2552 = 2,314,785 ลบ.ม.  ป 2553 = 2,467,895 ลบ.ม. 
ป 2554 = 2,479,880 ลบ.ม.  ป 2555 = 3,424,445 ลบ.ม. 
ป 2556 = 3,607,111 ลบ.ม.  ป 2557 = 2,868,272 ลบ.ม. 

 จากขอมูลปริมาณน้ําฝน และความตองการในการใชน้ําบาดาล ทําใหพิจารณาไดวา จังหวัด
ลําพูนจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เพ่ือเตรียมการและรองรับการใชน้ํา
จากภาคการผลิตตาง ๆ และการอุปโภคบริโภค 
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2.7.5  แหลงน้ําบาดาล 
        จํานวนบอน้ําบาดาลในความรับผิดชอบ 
        ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1,686 บอ 1,879 บอ 2,030 บอ 2,205 บอ 

 
แผนงานจุดเจาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดําเนินการโดยสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1 ลําปาง 

จํานวน 19 แหง  แบงเปน 4 ประเภท 
 1. โครงการเพ่ิมน้ําตนทุนใหกับระบบประปาหมูบาน      
 จํานวน  4  แหง 
 2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ําดื่มสะอาดใหกับโรงเรียนท่ัวประเทศขนาดเล็ก 
 จํานวน  2  แหง 
 3. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุมใตน้ํา 
 จํานวน  5  แหง 
 4. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตย  
 จํานวน  8  แหง 

2.8  ปริมาณขยะและความสามารถในการบริหารจัดการขยะ 
การจัดการขยะมูลฝอย  

 ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน (ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน) 

   

หมายเหตุ  1. ในปงบประมาณ 2560 จังหวัดลําพูนไดรณรงคใหประชาชนทุกหมูบาน/ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดลําพนนําขยะเปยกเปนจังหวัดแรกของประเทศ เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2560 โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม  เป นประธานจากผลการ ดํ า เนิ น งานดั งกล าว 
สงผลใหจังหวัดลําพูนชนะเลิศอันดับท่ี 1 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศของกระทรวงมหาดไทย 
   2. ในปงบประมาณ 2561 จังหวัดลําพูนไดตอยอดจากปงบประมาณ 2560 โดยการ
รณรงคใหประชาชนในจังหวัดลําพูนรวมกัน ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร ตามโครงการ “ลําพูนเมือง
สะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ซ่ึงทุก อปท./อําเภอ สามารถประกาสเจตนารมณเปนพ้ืนท่ีปลอดโฟม
บรรจุอาหารครบทุกแหง และจังหวัดลําพูนไดประกาศเจตนารมณ “ ลําพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม 
(No Foam) ” เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน  
จากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหจังหวัดลําพูนชนะเลิศอันดับท่ี 1 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดบัประเทศของกระทรวงมหาดไทย  
 

ป พ.ศ. ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน (ตันตอป) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน (ตันตอวัน) 
2559 94,200.71 258 
2560 86,840.71 241 

2561 86,822.89 238 
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การกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน 
 จังหวัดลําพูน มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 38 แหง ไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย 19 แหง และมี 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 

ลําดับ การบริหารจัดการขยะ อปท. ลําพูน จํานวน อปท. 
1 จางเอกชนกําจัด 26 
2 เตาเผาขยะ 2 
3 ไมมีบริการจัดเก็บ/ชุมชนจัดการในครัวเรือน 11 
4 บอขยะ 16 

5 พลังงานทางเลือก 1 
6 บอฝงกลบ 1 
 รวม 57 

 
การบริหารจัดการขยะ อปท. จังหวัดลําพูน 

 

 
   

แผนภูมิ   การบริหารจัดการขยะ อปท. จังหวัดลําพูน 
 

สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยตกคางจังหวัดลําพูน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม ลงพ้ืนท่ีสํารวจบอขยะ พบวาจังหวัดลําพูนมีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยตกคาง (2558) 902.25 ตัน ไดดําเนินการจัดการแลว 902.25 ตัน (คิดเปน 100%) (ขอมูล  
ณ เดือนมีนาคม 2561) 
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม 
  จังหวัดลําพูน ไดแบงการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปน 2 โซน ดังนี้         
  โซนเหนือ ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน อําเภอบานธิ 
อําเภอแมทา อําเภอปาซาง อําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนองลอง โดนใหองคกรบริหารสวนจังหวัดลําพูน
เปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการขยะเพ่ือใชเปนพลังงานไฟฟาชุมชน  

จางเอกชนกําจัด 
46%

เตาเผาขยะ 3%

ไมมีบริการจัดเก็บ/
ชุมชนจัดการใน
ครัวเรือน 19%

บอขยะ 28%

พลังงานทางเลือก
2%

บอฝงกลบ 2%
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        โซนใต ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง โดย
ใหเทศบาลตําบลวังดิน อําเภอลี้ เปนเจาภาพหลักดําเนินโครงการ ขณะนี้ไดอยูระหวางการขอรับงบประมาณใน
โครงการสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel:RDF) และปุยอินทรีย 

 
รูปภาพ  ภาพการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จังหวัดลําพูน 

แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
     1. การจัดการขยะอินทรีย ดําเนินการติดตามและขยายผลจังหวัดปลอดขยะเปยก โดยได 

ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินงานพรอมใหขอเสนอแนะการจัดการขยะอินทรียในกรณีท่ีพบปญหา เชน การเกิด
หนอนในถังขยะเปยกและกลิ่นเหม็นสามารถแกไขโดยใชดินฝงกลบ รวมท้ังการนําวัสดุอ่ืนๆ มาใชในการจัดการ
ขยะอินทรีย เชน การใชเสวียนมาทําเปนวงบอบริเวณรอบตนไมเพ่ือทําปุยหมัก 

  2. การจัดการขยะท่ัวไป สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติกออก
จากขยะท่ัวไป เพ่ือนํามาอัดเปนกอนและสงใหบริษัทรับซ้ือตอไป 

  3. การจัดการขยะรีไซเคิล สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน โรงเรียน ดําเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ
จากตนทางและนําไปขายเพ่ือสรางรายได ในรูปแบบของกิจกรรมทอดผาปาขยะ ธนาคารขยะในโรงเรียน เปนตน 
   4.  การจัดการขยะอันตราย ดําเนินการอบรมใหความรู ใหแกชุมชนในการคัดแยก 
ขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป และไดจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายตนแบบ จํานวน 3 แหง ไดแก พ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลปาสัก พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองลอง และพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลวังดิน เพ่ือใหมีตนแบบในการ
จัดเก็บขยะอันตรายท่ีถูกตองเพ่ือรอสงกําจัดตอไป และในปงบประมาณ 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  
รับเปนเจาภาพขนสงและนําไปกําจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดลําพูน 
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สรุปสถานการณและประเด็นปญหาดานขยะมูลฝอย 
สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบและการปองกันแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม 
 

ส่ิงแวดลอม สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบ การปองกันแกไขปญหา ความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี 
  ขยะมูลฝอย 1.กําจัดขยะมูลฝอย 

ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
ในพ้ืนท่ีชนบท  
2. สถานท่ีกําจัดขยะไม
เพียงพอ  
3. ยังไมสามารถจัดทํา
โครงการกอสรางระบบกําจัด
ขยะใน Zone เหนือ 

-มีไมสถานท่ีกําจัดท่ีถูกตอง 
-ขาดการบริหารจัดการ
ขยะมูลท่ีเหมาะสม 
- สถานท่ีกําจัดขยะอยูใน
พ้ืนท่ีปาไม ยังไมไดรับ
อนุญาต 
 

-ทําใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม 
-เปนแหลงเพาะเชื้อโรค 
-สรางความเดือดรอน
รําคาญจากกลิ่น 

-การจัดหาสถานท่ีเพ่ือ
ดําเนินการกอสรางระบบ
กําจัดขยะท่ีถูกตอง 
-สงเสริมใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการขยะท่ีถูกวิธี 
-สรางเครือขายความรวมมือ
ในทุกภาคสวน 
-มีการใหความรูแก อปทใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
 

1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอลี้ 
3. อําเภอปาซาง 
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นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนท่ีเกี่ยวของ 
 

ประเด็นปญหา 
แผนจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร ทส. 

แผนจัดการฯ  
กลุมจังหวัด
ภาคเหนือ

ตอนบน (1) 

ระดับจังหวัด 
ระดับ
ทองถิ่น 

ขยะมูลฝอย ยุทธศาสตรท่ี 2  
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับ
การปองกัน บําบัด  
และฟนฟู 

- แผนแมบทการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 
๒ ปองกัน 
และขจัด
มลพิษ
สิ่งแวดลอม
โดย
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

แผนพัฒนา
จังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
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การจัดลําดับความสําคัญของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

สถานการณ/ประเด็นปญหา 
 

ความรุนแรงของ
ปญหา 

ความยากงายใน
การแกปญหา 

ความสอดคลอง
กับนโยบาย/
ยุทธศาสตร 

ความรวมมือของ
ประชาชน รวม

คะแนน 
ลําดับ

ความสําคัญ 
คาถวงน้ําหนัก 4 คาถวงน้ําหนัก 1 คาถวงน้ําหนัก 3 คาถวงน้ําหนัก 2 

ขยะมูลฝอย 1. ขาดการบริหารจัดการดานขยะ
ท่ีถูกวิธีและการกําจัดขยะไมถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล 

3 3 3 3 30 1 

2. สถานท่ีกําจัดขยะไมเพียงพอ 3 2 2 2 24 2 
* 1 = นอย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก
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การวิเคราะหปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 การกําหนดทิศทางของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดลําพูน จังหวัด
ลําพูนใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในสวนของการ
บริหารจัดการอยางมีระบบและแบบแผน ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี และการ
รวมมือจากทุกภาคสวน 
เปาหมาย 
 1.  การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะการจัดการดานขยะมูลฝอยในลักษณะบูรณาการ
โดยสงเสริมการมีสวนรวมในทุกภาคสวน  เปนการรวมมือกันแกไขปญหาและลดความขัดแยงดานผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย เชื่อมโยงกลไกและกระบวนการในการจัดการในระดับทองถ่ิน และในระดับจังหวัด 
เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแลปองกัน ฟนฟู และใชประโยชน บนพ้ืนฐานของ
การอนุรักษและเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
กลยุทธ มาตรการ ผลผลิต ตัวช้ีวัดของจังหวัด 
 ในดานกลยุทธ เพ่ือใหแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลําพูน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย จึงไดกําหนดกลยุทธและมาตรการในการดําเนินงาน จํานวน 4 กลยุทธ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลยุทธท่ี 1 : สนับสนุนระบบและกลไกการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิผล รวมท้ังสนับสนุน
ดานบุคลากร งบประมาณ และความรูทางดานวิชาการท่ีจะสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน 
แนวทางและมาตรการการดําเนินการ 
  1. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ท้ังทางดานวิชาการและแนวทางใน 
การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย  โดย 
  1.1  อบรมสรางความพรอมดานการบริหารโครงการ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบจากการจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ท้ังทางดานวิชาการ
และกฎหมาย ใหกับประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
  1.2  สนับสนุนกิจกรรมการเรียกคืนซากผลิตภัณฑและของเสียท่ีสามารถนํากลับมาใช
ประโยชน เพ่ือการลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียในทองถ่ินของตนเอง  โดยการจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมและขนสง รวมท้ังการฝกอบรมแกประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการรวมมืออยางแทจริง 
  1.3  สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกับภาคเอกชนใน 
การลงทุนดําเนินการจัดการดานขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชกลไกทางการตลาดท่ีเหมาะสมตอ
ปญหาและสภาพของทองถ่ินนั้นๆ  
กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในทองถิ่นใหเหมาะสม และสอดคลองกับทิศทางของกระแสการพัฒนาของจังหวัดลําพูน เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวตอการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยท่ีชวยในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 
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แนวทางและมาตรการ 
  1. จัดทําสื่อรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรแนวคิดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บนพ้ืนฐาน
ของการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
  2. จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็งทาง
ความคิดและทักษะในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
  3. จัดฝกอบรมเพ่ือสรางผูนําในระดับทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ และสงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการดูแลและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
  4. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหสถาบันครอบครัวเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภค เพ่ือชวยลดปริมาณขยะท่ีแหลงกําเนิด รวมท้ังปลูกฝงพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถาบันครอบครัว 
  5. กําหนดมาตรการจูงใจ โดยเนนมาตรการทางสังคม เพ่ือกระตุนใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
   
กลยุทธท่ี 3 : ฟนฟูและรักษาส่ิงแวดลอม ดวยการจัดการอยางเปนระบบและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือลดมลพิษและตนทุนการผลิต 
  แนวทางและมาตรการ  
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของทองถ่ิน  
  2. สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการนํากลับมาใชใหม และธุรกิจการบริการซอมแซม
ผลิตภัณฑ ให มีมากข้ึน รวมท้ังสง เสริมการลงทุนและการแขง ขันในระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
ดวยมาตรการรวมทุน การจัดหาสถานท่ี และเปดเสรีการลงทุนในการเขามารวมบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย 
  3. สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนแบบครบวงจรหรือบางสวน ต้ังแต 
การเก็บขน คัดแยก นําไปขาย ขนสง และกําจัดทําลาย ท้ังขยะชุมชน ขยะนํากลับมาใชใหม 
  4. กําหนดเกณฑปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย รวมท้ังการลดของเสียและการใชประโยชน
จากของเสียของชุมชน สถานท่ีทองเท่ียว 
  5. จัดหาท่ีตั้งและสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด โดยยึดหลักการ 
      - การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใหชุมชนในพ้ืนท่ีเกิดการยอมรับและรวมเปน
ผูตรวจสอบ 
     - สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนและดําเนินการรวมกับภาครัฐ 
     - ชุมชนในพ้ืนท่ีไดประโยชนจากคาบริการจัดการขยะมูลฝอย 
  6. กําหนดใหกิจการกําจัดขยะมูลฝอยเปนกิจการท่ีตองมีการอนุญาต ซ่ึงตองมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะ เพ่ือกลั่นกรองความเหมาะสมของท่ีตั้ง วิธีกําจัด และการตรวจสอบระหวางดําเนินการ 
กลยุทธท่ี 4 : ปรับโครงสรางองคกร เพ่ือเอ้ืออํานวยในการประสานการจัดการและตรวจสอบการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย และการเสริมสรางการมีสวนรวมและใชมาตรการทางสังคมรวมกํากับดูแล 
  แนวทางและมาตรการ  
  1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายงานดานสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานเฉพาะหรือ
บุคลากรท่ีสามารถเขาใจและรับผิดชอบการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม 
  2. สงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูรับจางบริการดําเนินงาน และดูแลรักษาระบบจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยกําหนดบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกํากับดูแล 
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  3. การใหความรู  ปลูกฝงรากฐานความเขาใจ เสริมสรางและสนับสนุนกิจกรรมท่ี 
สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มตนท่ีครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ตามลําดับ 
เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกของการรักษาสิ่งแวดลอมของทองถ่ินตนเอง 
  4. รณรงค ประชาสัมพันธ เสริมสรางแรงจูงใจใหประชาชนมีความตระหนักในการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตนเองมากข้ึน 
  5. จัดใหมีเครือขายในการรวมบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยของแตละทองถ่ิน เพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย นําไปสูการพัฒนาท่ีดีข้ึนของระบบการจัดการ 
 
แผนงานและโครงการ/กิจกรรม ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดประชุมจัดทําแผน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ในวันท่ี 25 เมษายน 2561 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูนใหความเห็นชอบ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให
บรรจุโครงการในแผนปฏิบตัิการเพ่ือการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี ้
 1). โครงการท่ีเคยไดรับความเห็นชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแก จํานวน 2 โครงการ 
  1.1. โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะรวมของจังหวัดลําพูน ประกอบดวย ระบบการรวบรวม
และคัดแยกขยะเพ่ือทําปุยหมัก และโรงไฟฟาจากขยะ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน งบประมาณ 
1,880,000,000 บาท  
  1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษตนไมใหญและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตติดตอ
ลําพูน-เชียงใหม ตามแนวคิดการมีสวนรวมท่ียั่งยืน ของเทศบาลตําบลอุโมงค งบประมาณ 5,000,000 บาท 
 2) โครงการท่ีเคยขอรับงบประมาณเพ่ือการดําเนินโครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด จํานวน 15 โครงการ  
 3) โครงการในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีขอบรรจุในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 โครงการ 
 4) โครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอม จํานวน 4 โครงการ 
 สรุปรวม 22 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 2,044,818,392 บาท ดังตาราง 
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ตารางโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลําดับ
ความสําคัญ 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ แหลงงบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการสรางระบบการจัดการขยะ
เพ่ือผลิตเปนเช้ือเพลิง (Refuse-
Derived Fuel : RDF) แ ล ะ ปุ ย
อินทรีย 

เทศบาลตาํบลวังดนิ 59,624,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

2 โครงการจัดสรางศูนยบําบัดขยะ
ชุมชนแบบครบวงจรโดยใช
เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย
ดวยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
(SUT-MBT) 

เทศบาลตาํบลบานกลาง 66,250,222 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

3 โครงการกอสรางอาคารคัดแยก
ขยะ 
มูลฝอยและเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย 

เทศบาลตาํบลหนองลอง 4,235,592 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

4 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร 

เทศบาลตาํบลปาไผ 2,030,708 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี
ตนทาง 

องคการบริหารสวนตําบลบานปวง 632,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
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ตารางโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 
 

ลําดับ
ความสําคัญ 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ แหลงงบประมาณ หมายเหตุ 

6 โครงการจดัการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เทศบาลเมืองลําพูน 2,659,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
7 โ คร งการ เ พ่ิ มศั กยภาพการ

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย 

เทศบาลตาํบลริมปง 950,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
8 โครงการเก็บรวบรวมและขนสง

ขยะมูลฝอยท่ัวไป 
เทศบาลตาํบลอุโมงค 2,400,000 งบประมาณแผนดิน 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
ไดรับความเห็นชอบ 

ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

9 โครงการจัดหาครภุณัฑรถเก็บขน
ขยะมลูฝอย 

เทศบาลตาํบลวังผาง 2,200,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

จัดเก็บขยะ 
เทศบาลตาํบลบานโฮง 2,400,000 งบประมาณแผนดิน 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
ไดรับความเห็นชอบ 

ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

11 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะ เทศบาลตาํบลบานกลาง 4,238,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
12 โครงการจดัซื้อรถเก็บ ขนขยะ

มูลฝอย 
เทศบาลตาํบลปาสัก 2,119,000 งบประมาณแผนดิน 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
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ตารางโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 
 

ลําดับ
ความสําคัญ 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ แหลงงบประมาณ หมายเหตุ 

13 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย 

เทศบาลตาํบล 
ทาทุงหลวง 

2,400,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
14 โครงการบริหารจัดการขยะ

อินทรียทางการเกษตร 
 

เทศบาลตาํบลศรีเตีย้  1,289,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

อนุรักษตนไมใหญและการจัดการ
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตติดตอลําพูน-
เชียงใหม ตามแนวคิดการมีสวน
รวมท่ียั่งยืน 

เทศบาลตาํบลอุโมงค 5,000,000 กองทุนสิ่งแวดลอม ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

16 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตน
ทางชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลบานปวง 509,170 กองทุนสิ่งแวดลอม  

17 โครงการสงเสรมิการมีสวนรวม
ชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 

เทศบาลตาํบล 
ทาปลาดุก 

402,620 กองทุนสิ่งแวดลอม  

18 โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน
บริหารจดัการขยะมลูฝอยครบวงจร 

เทศบาลตําบลหนองลอง 522,700 กองทุนสิ่งแวดลอม  

19 โครงการสงเสรมิการบริหารจดัการ
ขยะ 

เทศบาลตาํบลเหมืองจี ้ 356,380 กองทุนสิ่งแวดลอม  
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ตารางโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ) 
 

ลําดับ
ความสําคัญ 

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ แหลงงบประมาณ หมายเหตุ 

20 โครงการจดัซื้อรถดดูปฏิกูล เทศบาลตาํบลวังดิน 2,300,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
21 โครงการจดัจางซื้อรถดดูปฏิกูล เทศบาลตําบลบานกลาง 2,300,000 งบประมาณแผนดิน 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
ไดรับความเห็นชอบ 

ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

22 โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะ
รวมของจังหวัดลําพูน 

องคการบริหารสวนจังหวัดลาํพูน 1,880,000,000 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ไดรับความเห็นชอบ 
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
อยูระหวางขอใชพ้ืนท่ี 

 รวม 22 โครงการเปนเงิน  2,044,818,392   
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2.9 สถานการณดานพลังงาน 
  จังหวัดลําพูนมีโรงไฟฟาท่ีผลิตและจําหนายพลังงานใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน            
4 แหง มีกําลังผลิตรวม 19.59 เมกะวัตต อีกท้ังยังเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีปริมาณการใช
พลังงานโดยเฉลี่ย 204.30 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอป มีการนําเขาพลังงานจากภายนอก ดังนี้ 
  น้ํามันและกาซหุงตม  
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงภายในจังหวัดลําพูนมีท้ังสิ้น 396 แหง และกาซหุงตม (LPG)         
มีสถานีบริการกาซ LPG ภายในจังหวัดลําพูนมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง และมีสถานีบริการกาซ NGV จํานวน              
1 แหง และรานคาท่ีจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวมีจํานวน 387 แหง  
  ไฟฟา 
   (1) โรงไฟฟา โรงไฟฟาในจังหวัดลําพูนมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง เปนโรงไฟฟาฟาชนิดพลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตยและชีวมวล 

ตารางแสดงขอมูลโรงไฟฟาฟาชนิดพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยและชีวมวล 
 

ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
   (2) สถานีไฟฟาแรงสูง  จังหวัดลําพูนมีสถานีไฟฟาแรงสูง (กฟผ.) จํานวน 2 แหง ไดแก สถานี
ไฟฟาลําพูน 1 (LN1) และ สถานไีฟฟาลําพูน 2 (LN2) ระดับแรงดันไฟฟา 22 kV และมีสถานีไฟฟาแรงสูง (กฟภ.) 
จํานวน 2 แหง ไดแก สถานีไฟฟาลี้ (LIA) และ สถานีไฟฟาลําพูน3 (LNC) ระดับแรงดันไฟฟา 115-22 kV 

ตารางแสดงสถานีไฟฟาแรงสูง (กฟผ.) 
 

สถานีไฟฟาแรงสูง สถานท่ีตั้ง 
ระดับแรงดัน 

(kV) 
ลําพูน 1 (LN1) เลขท่ี 34 /1 หมูท่ี 10 ถ.ลําพูน-เชียงใหม บานปาเสา  ต.

อุโมงค  อ.เมือง จ.ลําพูน  51150 (เดิมเปน 69 KV 
เปลี่ยนเปน 115 KV วันท่ี 24 ก.ย. 34) 

22 

ลําพูน 2 (LN2) เลขท่ี 244  หมูท่ี 8 บานไรหนองหมู ถ.ลําปาง-เชียงใหม ต.
อุโมงค  อ.เมือง จ.ลําพูน 51150 

22 

     ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพนู 

ตารางแสดงสถานีไฟฟาแรงสูง (กฟภ.) 
 

สถานีไฟฟาแรงสูง ระดับแรงดัน (kV) 
ลี ้(LIA) 115-22 

ลําพูน3 (LNC) 115-22 
          ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 

ลําดับ บริษัท /บุคคล  อําเภอ 
กําลังผลิต

ติดตั้ง)MW) 
ปริมาณขายตาม
สัญญา)MW) 

1 บริษัท ไออีซี แมทา แมแตง จํากัด แมทา 2.064 1.920 
2 บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย จํากัด บานธ ิ 0.028 0.028 
3 บริษัท สหโคเจน กรีน จํากัด เมืองลําพูน 9.600 8.000 
4 บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟา จํากัด บานโฮง 7.900 7.900 

รวม 19 .5 92 17 .8 48 
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      1) ศักยภาพพลังงาน   
  ศักยภาพดานพลังงานของจังหวัดลําพูน ป 2557 ดานพลังงานทดแทนมีศักยภาพจาก
แสงอาทิตยสูงท่ีสุดเทากับ 2,828 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) ลําดับถัดมาไดแก ศักยภาพจากชีวมวลแข็ง 
15.89 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) และกาซชีวภาพ 1.16 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ(ktoe) การผลิต
พลังงานทดแทนของจังหวัดลําพูนมีแนวโนมดานพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนดินและแบบติดตั้งบน
หลังคา รวมท้ังกาซชีวภาพจากฟารมปศุสัตว 
 

ตารางแสดงศักยภาพเชิงพลังงานในหนวยพันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) ของจังหวัดลําพูน 
 

ป พ .ศ.  

ศักยภาพเชิงพลังงานในหนวยพันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) 

ชีวมวล
แข็ง 

กาซชีวภาพ ขยะ 
น้ํา ลม แสงอาทิตย 

มูลสัตว 
น้ําเสีย

อุตสาหกรรม 
ขยะเผา

ไหม 
ขยะฝง
กลบ 

2554 14.10 3.63 - 16.17 3.33 - - 2,791.29 
2555  16.80  3.67 - 15.68 3.23 - - 2,791.29 
2556  15.89  1.67 - 27.67 5.69 - - 2,784.82 
2557  23.02  1.16 - - - - - 2,828.10 

ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
 
 การใชพลังงานของจังหวัดลําพูน มีปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2558 เทากับ 204.30 
พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) มีกําลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟาเทากับ 19.59 เมกะวัตต มีความเขมขนในการ
ใชพลังงาน (Energy Intensity) เทากับ 4.03 ตันเทียบเทาน้ํามันดิบ มีปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายดาน
ไฟฟา เท า กับ 102.17 พันตัน เ ทียบเท าน้ํ า มันดิบ (ktoe)  มีปริมาณการใชพลั งงานไฟฟาสู งสุดใน
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม และปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายดานน้ํามันสําเร็จรูป
เทากับ 102.13 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) มีปริมาณการใชพลังงานจากน้ํามันสําเร็จรูปสูงสุดในภาค
ขนสง 
 

ตารางแสดงการใชพลังงานข้ันสุดทายของจังหวัดลําพูน 
 

ชนิดเช้ือเพลิง 
พันตันเทียบเทา 

น้ํามันดิบ 
ป พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 
น้ํามันสําเร็จรูป ktoe 96.97 118.38 110.28 107.61 102.13 
กาซธรรมชาติ ktoe - - - - - 

ไฟฟา ktoe 94.22 97.68 97.51 102.41 102.17 
ผลรวมปริมาณเชื้อเพลิงตอป ktoe 184.83 212.45 201.10 209.55 204.30 

    
   ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
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รูปแผนภูมิแสดงความเขมขนการใชพลังงาน (Energy Intensity) ของจังหวัดลําพูน 
 

 
 
ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
    
    2) แนวโนมความตองการใชพลังงาน 
  จังหวัดลําพูนมีปริมาณการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ระหวางชวงป   
พ.ศ.2551 ถึงป พ.ศ.2560 ในแตสาขาไดแก สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา การขนสงและอ่ืน ๆ 
ดังแสดงในตารางท่ี 2-25 ซ่ึงในป 2558 สาขาการขนสง มีปริมาณการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(GPP) สูงท่ีสุด รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม  
 

ตารางแสดงปริมาณการใชพลังงานแบงตามสาขาการบริโภคตอผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 
 ในหนวย toe/ลานบาท ระหวางป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2560 

 

สาขา 
ป พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559* 2560* 

เกษตรกรรม 0.35 0.19 0.33 0.27 0.26  0.33   0.34   0.33   0.36   0.39  

อุตสาหกรรม 3.48 3.26 2.78 3.19 3.47  3.68   3.73   4.09   4.25   4.44  

ธุรกิจการคา 1.23 1.35 1.26 1.76 3.14  2.03   2.88   3.26   3.44   3.50  

การขนสง 87.80 104.82 93.38 78.10 81.23  92.99   79.36   81.07   83.78   81.64  

อ่ืนๆ 0.95 0.74 1.07 0.63 0.53  1.00   0.79   0.75   0.89   0.93  
ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
  ปริมาณการใชพลังงานรวมในป พ.ศ. 2558 เทากับ 551.36 kgoe ตอหัวประชากร มีปริมาณ
การใชน้ํามันสําเร็จรูปในป พ.ศ.2558 เทากับ 292.87 kgoe ตอหัวประชากร โดยสวนใหญจะใชน้ํามันสําเร็จรูป
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ในรูปแบบ ดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล มากถึง 215.65 ลิตรตอคน และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเทากับ 
258.49 kgoe  ตอหัวประชากร หรือเทากับ 1,130.44 kwh/คน และอ่ืน ๆ ดังแสดงในตาราง  

ตารางแสดงปริมาณการใชพลังงานแบงตามชนิดเช้ือเพลิง (kgoe ตอคน)  
ระหวางป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2560 

 

ชนิดเชื้อเพลิง 
ป พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559* 2560* 

นํ้ามันสําเร็จรปู 211.43 220.06 211.39 224.31 283.60 255.59 276.83 292.87 311.13 322.37 

กาซธรรมชาต ิ - - - - - - - - - - 

ไฟฟา 220.74 206.73 234.96 233.23 241.39 240.62 249.77 258.49 259.72 266.49 

รวม 432.17 426.79 446.35 457.55 524.99 496.21 526.61 551.36 570.86 588.87 
 
ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
 

2.10  สถานการณดานภัยธรรมชาต ิ
 สถานการณดานสาธารณภัยประเภทตางๆ ยังกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน เปนประจําทุกป สวนสถานการณความรุนแรงข้ึนอยูกับสภาวการณทาง
ธรรมชาติจากความเสี่ยงของภัยธรรมชาติดังกลาว ทําใหสามารถวิเคราะหพ้ืนท่ี จุดเสี่ยง สาเหตุปจจัย            
ท่ีเก่ียวของไดดังนี้ 
 

ประเภท 
ของภยั 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง/ 
ความลอแหลม/ 

ความเปาะบางในพ้ืนท่ี 

ศักยภาพของ
พ้ืนท่ี เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

1. วาตภัย อ.แมทา 
อ.เมือง
ลําพูน 
อ.ปาซาง 
อ.บานธิ 
อ.ทุงหัวชาง 
อ.บานโฮง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนอง
ลอง 

อ.แมทา 
อ.เมือง
ลําพูน 
อ.ปาซาง 
อ.บานธิ 
อ.ทุงหัวชาง 
อ.บานโฮง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนอง
ลอง 

อ.แมทา 
อ.เมือง
ลําพูน 
อ.ปาซาง 
อ.บานธิ 
อ.ทุงหัวชาง 
อ.บานโฮง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนอง
ลอง 

สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง : 
- จังหวัดลําพูนมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแอง
กระทะ และพ้ืนท่ีหมูบาน/ชุมชนตัง้อยู ใน
พ้ืนท่ีท่ีรองมรสุมพัดผาน 
ความลอแหลม : 
- โครงสรางอาคารบานเรือน ไมถูกออกแบบ
มาเพ่ือรับแรงปะทะจากลมและพายุ 
- โรงเรือน/คอกสตัว สรางไมไดมาตรฐาน
สวนใหญกอสรางตามภูมิปญญาทองถ่ิน 
ความเปราะบาง : 
- ประชาชนยังขาดความรูเก่ียวกับการจัดการ
ปองกันการเกิดภัย 
- ในทุกฤดูมรสุม จะมีบางพ้ืนท่ีเกิดภัยซ้ํา ๆ 
แตเมื่อหมดฤดูมรสมุ ก็ปลูกสราง 
/ ซอมแซมในท่ีเดิม 
- ไมผล เชน ลําไย สวนใหญ เปนไมท่ีเปนก่ิง
ตอนไมม ีรากแกว เมื่อเกิดลมพาย ุลม
กระโชกแรงจะเกิดการโคนลมไดงาย 

- องคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น
เ ต รี ย ม ค ว า ม
พรอมดาน 
งบประมาณเพ่ือ
ชวยเหลือใน
เบ้ืองตนและให
ความรูแก
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 



115 
 

ประเภท 
ของภยั 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง/ 
ความลอแหลม/ 

ความเปาะบางในพ้ืนท่ี 

ศักยภาพของ
พ้ืนท่ี เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

2. ภัยแลง ทุกอําเภอ   สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง : 
- การบริหารจัดการ / แบง สัดสวนการใชนํ้า
ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมยังไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 
- ฝนท้ิงชวง ฝนตกไมตรงกับฤดูกาล 
- ในพ้ืนหมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
พ้ืนท่ี  อุตสาหกรรมไมมีการสํารองนาไวใชใน
ฤดูกาล หรือกอนท่ีจะถึงชวงท่ีขาดแคลนนํ้า 
- การทําเกษตรใชนํ้ามาก และไมตรงกับฤดูกาล 
- การปล อย นํ้ า เสี ยจากบ าน เ รื อนการ
อุตสาหกรรม การประมง ลงปะปนในแหลง
นํ้าธรรมชาติ ทําใหนํ้าท่ีดีกลับใชประโยชน
ไมไดเต็มท่ี 
- มีผักตบชวา/วัชพืชอยูในลํานํ้า เปนจํานวน
มาก การลักลอบ ท้ิงขยะ สิ่งปฏิกูลในแมนํ้า/
ลําหวย หนองคลอง บึง ฯลฯ 
ความลอแหลม : 
- พ้ืนท่ีแมนํ้าปง แมนํ้ากวง แมนํ้าทา และ
แมนํ้าลี้ ไมมีพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าหรือแกมลิง 
- ชวงหนาแลง แม นํ้า ลํา นํ้าจะแหงขอด 
ยกเวนแมนํ้าปง และแมนํ้ากวง  ท่ียังพอมีนํ้า
ให ไ ด ใ ช  ใ นกา ร อุป โภค  บริ โ ภค  และ
การเกษตรอยูบางแตไมเพียงพอ 
- สําหรับลํานํ้าแมทา และลํานํ้าลี้ ลานํ้า/ลํา
หวยสาขาไมมีนํ้า ไมสามารถนํานํ้าไปใชเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได อยาง
เพียงพอ 
- หมูบานท่ีอยูบนภูเขาและท่ีราบเชิงเขา
ไดรับผลกระทบเปนประจําตอเน่ืองทุกป 
ความเปราะบาง : 
- ศักยภาพชุมชนในการตระหนักถึงภัย และ
เตรียมการรองรับภัยท่ีจะเกิดข้ึน 
- แหลงนํ้าอยูหางไกล ทําใหไมสามารถเขาถึง
แหลงนํ้าได เน่ืองจากเกินขีดความสามารถ
ของชุมชน 
- ประชาชนขาดการรับรูขาวสารลวงหนา 
เ ช น  ปฏิ ทิน กํ าหนดการ ใช นํ้ า  ในกา ร
เพาะปลูกพืช 
- ประชาชนยังไมมีความตระหนักและเขาใจ
ในการสํารองนํ้าไวใชในการอุปโภคบริโภค
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ประเภท 
ของภยั 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง/ 
ความลอแหลม/ 

ความเปาะบางในพ้ืนท่ี 

ศักยภาพของ
พ้ืนท่ี เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

และการเกษตร รวมท้ัง การใชนํ้าไดอยาง
ประหยัดและคุมคา 

3. อุทกภัย อ.แมทา 
อ.เมืองลาํพูน 
อ.ปาซาง 
อ.บานธิ 
อ.ทุงหัวชาง 
อ.บานโฮง 
อ.ลี ้
 
อ.เวียงหนอง
ลอง 

อ.แมทา 
อ.เมือง
ลําพูน 
อ.ปาซาง 
อ.บานธิ 
อ.ทุงหัวชาง 
อ.บานโฮง 
อ.ลี ้
อ.เวียงหนอง
ลอง 

อ.แมทา 
อ.เมือง
ลําพูน 
อ.ปาซาง 
อ.บานธิ 
อ.ทุงหัวชาง 
อ.บานโฮง 
อ.ลี ้
อ.เวียงหนอง
ลอง 

สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง : 
- ฝนตกมากกวาปกต ิ
- นํ้าระบายไมทันเกิดนํ้าทวมขัง 
- นํ้าจากแมนํ้ากวง แมนํ้าปง แมนํ้าทา และ
แมนํ้าลี้ เออลนตลิ่งเขาทวม อ.บานธิ อ.แมทา 
อ .เ มื อ งลํ า พู น  / อ .ป า ซ า ง  /อ .บ า น ธิ  /  
อ .ทุงหัวชาง / อ .ลี้ / อ .บานโฮง / อ .เวียง
หนองลอง 
- นํ้าท่ีมาจากพ้ืนท่ีสูง และทางจังหวัด
เชียงใหมทําใหเกิดนํ้าลนตลิ่ง/นํ้าทวม
ฉับพลัน 
- แมนํ้า /คลองตื้นเขิน ขาดการดแูลขุดลอก
อยางตอเน่ือง 
ความลอแหลม : 
- จ.ลําพูนเปนท่ีราบลุม / แองกระทะ และ
พ้ืนท่ีติดภูเขาสูงซึ่งเปนพ้ืนท่ีรับการระบายนํ้า
จากจังหวัดเชียงใหม 
- ปลูกสรางอาคาร บานเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม ขวางทาง เดินนํ้า 
ความเปราะบาง : 
- การปลูกสรางบานเรือนสวนใหญมีลักษณะ
เปนบานช้ันเดียว 
- พ้ืนท่ีสําหรับรับนํ้าในชวงฤดูฝนเปลี่ยนไป
เน่ืองจากประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
สังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม 

- องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีทีม
ปฏิบัติการกูชีพ-
กูภัยครบทุกแหง 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
จํานวน 622 คน 
จาก อปท. 58 
แหง 

ที่มา : สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560) 
 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุทกภัยและดินถลม 

ป พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 
ท่ีเกิดภัย 
(ครั้ง) 

จํานวนครัวเรือน 
ท่ีประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี 
ประสบภัย 
(อําเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลคาความ 
เสียหาย 

(ลานบาท) 
2555 23 14,468 8 - - - 
2556 17 4,511 7 - - - 
2557 13 9,245 5 - - - 
2558 ไมมีสถานการณอุทกภัยและดินถลม 

หมายเหตุ : ภยัขนาดใหญไมม ี
ที่มา : สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) 
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ตารางแสดงสถิติการเกิดพายุหมุนเขตรอน (วาตภัย) 

ป พ.ศ. 
จํานวนครั้ง
ท่ีเกิดภัย  
(ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 
(อําเภอ) 

จํานวน
บานเรือน
เสียหาย 

ท้ังหลัง (หลัง) 

จํานวน
บานเรือน
เสียหาย 

บางสวน (หลัง) 

มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

2555 49 8 - 4,998 - 
2556 52 8 - 9,589 - 
2557 24 8 - 2,678 - 
2558 13 8 - 3,355 - 

ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 
2.11  สถานการณหมอกควันไฟปา 

สถานการณหมอกควันและไฟปา จังหวัดลําพูน 
(ระหวางวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

1. จุดความรอนท้ังหมด จังหวัดลําพูน มีจํานวน 326 จุด เพ่ิมข้ึน 28% เม่ือเทียบจากป 2561 (255 จุด) 
 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
250 จุด 332 จุด 255 326 จุด 

 

พ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนเปนภูมิภาคท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควัน ซ่ึงกอใหเกิดมลพิษทางอากาส 
และการลดทัศนวิสัยในการมองเห็น สงผลตอสุขภาพของคนในพ้ืนท่ี การขับข่ียานพาหนะ และการข้ึน – ลง
ของอากาศยาน ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการทองเท่ียว เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ภูมิภาค และประเทศได 
 
2. จุดความรอน จังหวัดลําพูน (ชวงประกาศหามเผา 60 วัน) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
15 ก.พ. – 14 เม.ย. 15 ก.พ. – 14 เม.ย. 20 ก.พ. – 20 เม.ย. 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 

 290 จุด 145 จุด 114 จุด 
มีจํานวน 114 จุด ลดลง 21 % เม่ือเทียบจากป 61 (145 จุด) ลดลง 31 จุด 

 
3. คา PM2.5 จังหวัดลําพูน มีคา PM2.5 ป 2562 เกินมาตรฐานตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 
2562 มีจํานวน 59 วัน 
 - วันท่ี 13 พ.ค. 62 สถานการณฝุนละอองขนาดไมเกิน 5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เวลา 
09.00 น. มีคาระหวา 12 – 76 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร (มาตรฐานไมเกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
4. Gistda ทําการลบจุด ความรอน ออกไป 3 จุด เนื่องจาก รายงานจุดความรอนไปแลว แตไมพบไฟ 
ท้ังหมด 3 จุด เปนพ้ืนท่ีเกษตร เกิดข้ึนใน ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน 

- เดิมจุดความรอนท้ังหมดจังหวัดลําพูน อยูท่ี 258 จุด เปลี่ยนเปน 255 จุด 
- เดิมจุดความรอนจังหวัดลําพูน (ชวงหามเผา) อยูท่ี 147 จุด เปลี่ยนเปน 145 จุด  
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5. พ้ืนท่ีเผาไหม จังหวัดลําพูน ป 2561 (ขอมูล ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) 
มีจํานวน 162,282 ไร ลดลงรอยละ 71% เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนพ้ืนท่ีเผาไหม ของป 2560  
มีจํานวน 561,384 ไร  (ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. – 15 พ.ค. 2561) 
**สวนขอมูลของ เดือน เมษายน 2561 อยูในชวงประสานงานกับทาง  Gistda 
 

นโยบายรัฐบาล 
1. กําหนดใหจังหวัดเปนเจาภาพหลักบูรณาการสั่งการ 
2. เนนมาตรการปองกันท่ีเขาถึงคนท่ีเปนกลุมเปาหมายมีอาชีพหาของปา ลาสัตว พ้ืนท่ีเผาซํ้าซาก  
3. ใชระบบ Single Command โดยผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ ระดมสรรพกําลังเจาหนาท่ี 

เครือขายภาคประชาชน ชุมชน หมูบาน เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงไมใหเกิดไฟ  
4. ใหจังหวัดบริหารจัดการเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและชวงเวลา โดยในปงบประมาณ 2561  
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จุดความรอน จังหวัดลําพูน (ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 
การติดตามสถานการณไฟปาและหมอกควันปกคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี 1 มกราคม  

ถึง 17 พฤษภาคม 2561 จากขอมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS พบตําแหนงจุดความรอนแยก
ตามอําเภอ รวมท้ังหมดจํานวน 255 จุด โดย อ.ลี้ จํานวน 153 จุด, อ.เมือง จํานวน 19 จุด, อ.บานโฮง 
จํานวน 21 จุด, อ.แมทา จํานวน 20 จุด, อ.ปาซาง จํานวน 10 จุด, อ.บานธิ จํานวน 2 จุด, อ.ทุงหัวชาง จํานวน 
30 จุด และ อ.เวียงหนองลอง จํานวน 0 จุด รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

อําเภอ 
จุด 

รวม 
(จุด) 

(1 – 31 
มกราคม 61) 

(1 – 28 
กุมภาพันธ 61) 

(1-31 มีนาคม 

61) 

(1-30 เมษายน 

61) 
(1-31 

พฤษภาคม 61) 
 

เมืองลําพูน 2 8 7 1 1 19 

เวียงหนองลอง 0 0 0 0 0 0 

แมทา 2 8 9 1 0 20 

ทุงหัวชาง 0 23 6 1 0 30 

บานโฮง 5 8 8 0 0 21 

บานธ ิ 2 0 0 0 0 2 

ปาซาง 0 2 5 3 0 10 

ลี ้ 4 44 103 2 0 153 

รวม 15 93 138 8 1 255 
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จุดความรอน จังหวัดลําพูน (ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561)

อําเภอ 
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จุดความรอนจังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
(ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 

การติดตามสถานการณ ไฟปาและหมอกควันปกคลุม พ้ืน ท่ีจั งหวัดลํ า พูนรายวัน ระหว าง 
วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จากขอมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS พบตําแหนง
จุดความรอนจําแนกตามประเภทการใชประโยชนท่ีดิน รวมท้ังหมด จํานวน 255 จุด แบงเปนบริเวณ 

  
** Gistda ทําการลบจุด ความรอน ออกไป 3 จุด เนื่องจาก รายงานผลจุดความรอนไปแลว แตไมพบไฟ 
ท้ัง 3 จุด เปนพ้ืนท่ีเกษตร เกิดข้ึนใน ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ปาสงวน
109 จุด

ปาอนุรักษ
104 จุด 

ชุมชนและอ่ืนๆ
18 จุด

พ้ืนท่ีเกษตร
17 จุด

เขต สปก.
5 จุด พ้ืนท่ีริมทาง

หลวง 2 จุด

วันท่ี 

ประเภทการใชท่ีดิน 
จุด 

hotspots ปา
อนุรักษ 

ปาสงวน 
แหงชาติ 

เขต 
สปก. 

พ้ืนท่ี 
เกษตร 

พ้ืนท่ีริม
ทางหลวง 
(50เมตร) 

ชุมชน 
และอ่ืนๆ 

(1-31 ม.ค. 61) 0 9 0 4 0 2 15 

(1-28 ก.พ. 61) 22 49 3 9 1 9 93 

(1-31 มี.ค. 61) 80 47 2 2 1 6 138 

(1-30 เม.ย. 61) 2 4 0 1 0 1 8 
(1-31 พ.ค. 61) 0 0 0 1 0 0 1 

รวม 104 109 5 17 2 18 255 
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ตาราง จุดความรอนจังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
(ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบการตรวจพบจุดความรอน แยกรายอําเภอ จังหวัดลําพูน 

(ประจําปงบประมาณ 2558 – 2561)  
 
 

 
 
 

กราฟแสดงจุดความรอนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเทียบป 2560 และ 2561 
( 
 
 
 
 

เปรียบเทียบการตรวจพบจุดความรอน แยกรายอําเภอ จังหวัดลําพูน 
 (ชวงหามเผา) ประจําปงบประมาณ 2558 – 2561 
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ตาราง จุดความรอนจังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทการใชประโยชนท่ีดิน
(ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561)
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(พ้ืนท่ีเผาไหมจังหวัดลําพูน ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2561) 
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จุดความรอน 
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ขอมูลจาก: GISTDA - สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 

 
PM10 (ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน) 
คาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงของ PM-10 ณ เวลา 09.00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน เกินคามาตรฐาน 

- ป 2558 เกินคามาตรฐาน 8 วัน   สูงสุดอยูท่ี 215 (มคก./ลบ.ม.)  วันท่ี 18 มีนาคม 2558 
- ป 2559 เกินคามาตรฐาน 10 วัน สูงสุดอยูท่ี 175 (มคก./ลบ.ม.)  วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 
- ป 2560 เกินคามาตรฐาน 1 วัน   สูงสุดอยูท่ี 131 (มคก./ลบ.ม.)  วันท่ี 24 มีนาคม 2560 
- ป 2561 เกินคามาตรฐาน 2 วัน   สูงสุดอยูท่ี 127 (มคก./ลบ.ม.)  วันท่ี 30 มีนาคม 2561 

*** คา มาตรฐาน PM10 ตองไมเกิน 120 (มคก./ลบ.ม.) 
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2.12  ดานสังคมและความมั่นคง 
   2.12.1 ขอมูลดานสังคมท่ีสําคัญ 

1) โครงสรางประชากร 
ป 2562 จังหวัดลําพูน มีประชากร จํานวน 405,075 คน แยกรายละเอียดดังนี้ 

  - เพศชาย จํานวน 195,140 คน 
  - เพศหญิง จํานวน 209,935 คน 
  - ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยอยูท่ี 90.02 คนตอตารางกิโลเมตร 

ขอมูลประชากรและจํานวนบานแยกรายอําเภอ ป 2562 
 

อําเภอ 
ทะเบียนราษฎร ป 2562 

ชาย หญิง รวม จํานวนบาน 

1. เมืองลําพูน 68,985 77,882 146,867 75,936 
2. ปาซาง 26,113 28,499 54,612 23,942 
3. บานโฮง 19,178 20,491 39,669 15,892 
4. แมทา 19,025 19,799 38,824 16,667 
5. ลี ้ 35,017 34,988 70,005 24,836 
6. ทุงหัวชาง 10,116 10,031 20,147 7,531 
7. บานธิ 8,462 9,204 17,666 7,534 
8. เวียงหนองลอง 8,244 9,041 17,285 7,474 

รวม 195,140 209,935 405,075 179,812 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน  ขอมูล ณ ธันวาคม 2562 

 
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของพ้ืนท่ี และประชากรแยกรายอําเภอ จังหวัดลําพูน ป 2562 

 

อําเภอ 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตารางกิโลเมตร) 
ประชากร 

(คน) 
ความหนาแนน 

ประชากรตอพ้ืนท่ี 1 ตร.กม. 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เมือง 474 10.53 146,867 36.26 309.85 

2. ปาซาง 300 6.68 54,612 13.48 182.04 

3. บานโฮง 597 13.31 39,669 9.79 66.45 

4. แมทา 763 16.96 38,824 9.58 50.88 

5. ลี ้ 1,702 37.82 70,005 17.28 41.13 

6. ทุงหัวชาง 486 10.80 20,147 4.97 41.45 

7. บานธิ 129 2.80 17,666 4.36 136.95 

8. เวียงหนองลอง 49 1.10 17,285 4.27 352.76 

รวม 4,500 100 405,075 100 90.02 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน  ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2562 
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2) สถานการณดานแรงงานในจังหวัดลําพูน 
 จากการดําเนินงานวิเคราะหหาคาเฉลี่ยผลการสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากร           

โดยสํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลป 2563 ดังนี้ 
ประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน  

เปรียบเทียบ ป 2562 - 2563 ของจังหวัดลําพูน 

ตารางแสดงจํานวนประชากรวัยแรงงาน 

รายการขอมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) คิดเปนรอยละ 
ประชากรรวมท้ังหมด 195,140 209,935 405,075 
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 26 – 59 ป 100,380 107,961 208,341 51.43 

  
ตารางแสดงขอมูลเปรียบเทียบดานแรงงานของจังหวัดลําพูน ป 2562 – 2563 

 
รายละเอียด หนวยนับ ป 2562 ป 2563 

ผูมีงานทํา คน 255,030 249,007 
ผูวางงาน คน 1,038 4,538 
กําลังแรงงาน คน 256,068 253,546 
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน คน 100,786 103,041 
นายจาง แหง 2,961 3,050 
ผูประกันตน 
  - ผูประกันตนตามมาตรา 33 (บังคับ) ไดแก ลูกจางผู
ซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง 
  - ผูประกันตนตามมาตรา 39 (สมัครใจ) ไดแก 
ผูประกันตนโดยสมัครใจ 
  - ผูประกันตนตามมาตรา 40 (สมัครใจ) ไดแก 
ผูประกันตนนอกระบบ 

 
คน 
 

คน 
 

คน 

 
82,310 

 
16,931 

 
38,902 

 

 
78,515 

 
18,560 

 
41,439 

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดลําพูน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําพูน , กรกฎาคม 2563    โดยคิดจากฐานจํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 

  
 จังหวัดลําพูนมีจํานวนสถานประกอบการรวมท้ังสิ้น 2,476 แหง จํานวนลูกจางรวม 78,529 คน ดังนี้ 
 - นิคมอุตสาหกรรม จํานวน 66 แหง มีลูกจาง จํานวน 35,296 คน 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จํานวน 22 แหง มีลูกจาง จํานวน 10,910 คน 
 - พ้ืนท่ีอ่ืนๆ จํานวน 2,388 แหง มีลูกจางจํานวน 32,323 คน 
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ตารางแสดงจํานวนการเลิกจาง/การหยุดกิจการช่ัวคราว ป 2562 – 2563 
ประเภท ป 2562 ป 2563 
เลิกจาง สถานประกอบการ 1 แหง ลูกจาง 229 คน 

ประเภทกิจการ : ผลิตช้ินสวนอิเลก็ทรอนิกส
เพ่ือการสงออก 
สาเหตุ : ประสบปญหาการขาดทุนตอเน่ือง 

สถานประกอบการ 3 แหง ลูกจาง 421 คน 
ประเภทกิจการ : ผลิตช้ินสวนยานยนต ผลิตแปรงพูกัน 
และผลิตเครื่องประดับ 
สาเหตุ : สถานการณโควิด ทําใหมคีําสั่งซื้อลดลง        
จึงตองปรับลดอัตรากําลัง 

หยุดกิจการชั่วคราว 
(ม.75) 

สถานประกอบการ 3 แหง ลูกจาง 606 คน 
ประเภทกิจการ : ขายสงและผูผลติอุปกรณ
เครื่องใชกอลฟ และผลิตชุดกีฬาทางนํ้า 
สาเหตุ : ประสบปญหายอดการสั่งซื้อลดลง 

สถานประกอบการ 22 แหง ลูกจาง 9,982 คน 
ประเภทกิจการ : ผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสผลิตเครื่อง
แตงกายขายปลีกและสง เจียระไนเพชร ผลติช้ินสวน
อุปกรณเครื่องพิมพ ผลติภณัฑจากแกว 
สาเหตุ : สถานการณโควิด ทําใหไมมีคําสั่งซื้อสินคา 

     ที่มา : สํานกังานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําพูน , กรกฎาคม 2563 

 
3) การศึกษาในจังหวัดลําพูน 

ขอมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 
3.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558–2559ระดับเขตพ้ืนท่ี  
 

วิชา คะแนนเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 51.33 54.29 +2.93 
คณิตศาสตร 46.72 41.34 -5.38 
วิทยาศาสตร 43.73 41.71 -2.02 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.01 45.92 -3.09 
ภาษาอังกฤษ 38.43 31.98 -6.45 
เฉลี่ยทุกวิชา 45.84 43.04 -2.80 

3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(ONET) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 – 2560 ระดับเขตพ้ืนท่ี  

วิชา คะแนนเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 54.29 49.17 -5.12 
คณิตศาสตร 41.34 38.16 -3.18 
วิทยาศาสตร 41.71 39.28 -2.43 
ภาษาอังกฤษ 31.98 33.55 +1.57 
เฉลี่ยทุกวิชา 43.04 40.04 -3.00 
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3.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558– 2559 ระดับเขตพ้ืนท่ี  

วิชา คะแนนเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 42.59 45.59 +3.00 
คณิตศาสตร 28.63 25.37 -3.26 
วิทยาศาสตร 36.21 34.14 -2.07 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.56 47.16 +2.60 
ภาษาอังกฤษ 26.29 28.46 +1.17 
เฉลี่ยทุกวิชา 35.66 33.39 +0.49 

 

3.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 – 2560 ระดับเขตพ้ืนท่ี  

วิชา คะแนนเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 45.59 47.51 +1.92 
คณิตศาสตร 25.37 22.17 -3.20 
วิทยาศาสตร 34.14 31.03 -3.11 
ภาษาอังกฤษ 28.46 26.22 -2.24 
เฉลี่ยทุกวิชา 33.39 31.73 -1.66 

 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา หนวยนับ จํานวน 
ประถมศึกษา คน 16,420 
มัธยมศึกษา คน 21,506 
อาชีวศึกษา คน 5,880 
อุดมศึกษา คน 546 
รวมท้ังส้ิน คน 44,352 

 

 ตารางแสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีออกกลางคัน ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา หนวยนับ ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษา คน 27 4 31 
มัธยมศึกษา คน 116 78 194 
อาชีวศึกษา คน 204 - 204 
อุดมศึกษา คน - - - 
รวมท้ังส้ิน คน 347 82 429 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน และสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน , ธันวาคม2562 
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 ปการศึกษา 2562 จังหวัดลําพูน มีโรงเรียน 298 แหง วัด 452 แหง สํานักสงฆ 126 แหง 
มัสยิด 1 แหง โบสถคริสต 36 แหง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 10 แหง และมีสภาเด็กและ
เยาวชน 1,197 คน (ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําพูน , ธันวาคม 2562) 
 
  จํานวนโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดรัฐ/เอกชน 
จําแนกตามระดับการศึกษา รวม 298 แหง แยกเปน 
  ประถมศึกษา   263  แหง 
  มัธยมศึกษา   18  แหง 
  วิทยาลัย (ปวช. – ปวส.)  8  แหง 
  มหาวิทยาลัย   1  แหง 
  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  8  แหง 
 ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดลําพูน และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน , ธันวาคม 2562 
 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนผูเรียนในสถานศึกษารัฐ/เอกชน จําแนกตามระดับการศึกษา 

ลําดับ ระดับการศึกษา ป 60 (คน) ป 61 (คน) ป 62 (คน) 
1 ประถมศึกษา 24,349 23,379 16,420 
2 มัธยมศึกษา 22,785 18,391 21,506 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. – ปวส.) 5,985 6,752 5,880 
4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 5,250 5,054 7,669 
5 มหาวิทยาลัย 715 83 546 
6 จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน 

  - ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. – ปวส.) 

 
42 
- 

 
32 
- 

 
225 
323 

 รวมท้ังส้ิน 59,126 53,691 52,569 

  ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน และสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน , ธันวาคม 2562 

 
4)  สาธารณสุข 

  จํานวนบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข ปงบประมาณ 2560 – 2563 พบวา
บุคลากรทางการแพทยมีจํานวนและอัตราสวนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับประชากรในจังหวัดลําพูน ในดานการ
สงเสริมปองกันและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและชุมชน โดยในปงบประมาณ 2563  มีจํานวนแพทย 136 คน 
อัตราสวน แพทย 1 คน ตอประชากร 2,985 คน  มีจํานวนทันตแพทย 44 คน อัตราสวนทันตแพทย 1 คน ตอ
ประชากร 9,227  มีจํานวนเภสัชกร 77 คน อัตราสวนเภสัชกร 1 คน ตอประชากร 5,273 คน  มีจํานวน
พยาบาลวิชาชีพ  867  คน อัตราสวนพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ตอประชากร 468  คน  
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ขอมูลบุคลากรทางการแพทยและสถานบริการสาธารณสุข 
ตารางท่ี 1 จํานวนและอัตราบุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญ ปงบประมาณ  2560 – 2563 
 

ที่ บุคลากรที่สําคัญ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
จํานวน อัตราสวนตอ

ประชากร 
จํานวน อัตราสวนตอ

ประชากร 
จํานวน อัตราสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 
 
  

อัตราสวนตอ
ประชากร 

1 แพทย 122 1:3328 136 1:2985 134 1:3030 136 1:2985 
2 ทันตแพทย 44 1:9227 44 1:9227 44 1:9227 44 1:9227 
3 เภสัชกร 79 1:5139 77 1:5273 80 1:5075 77 1:5273 
4 พยาบาลวิชาชีพ 897 1:453 867 1:468 872 1:466 867 1:468 

ที่มา : รายงานประจาํป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (ป 2563) 

 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยและอัตราการใชบริการผูปวยนอก (ตอคนตอป) , อัตราการใชบริการ
ผูปวยใน (ตอวันตอคน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
 

ที่ 
บุคลากร
ที่สําคัญ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
จํานวน อัตราสวน

ตอผูปวย
ใน 

อัตราสวน
ตอผูปวย

นอก 

จํานวน อัตราสวน
ตอผูปวย

ใน 

อัตราสวน
ตอผูปวย

นอก 

จํานวน อัตราสวน
ตอผูปวย

ใน 

อัตราสวน
ตอผูปวย

นอก 

จํานวน อัตราสวน
ตอผูปวย

ใน 

อัตราสวน
ตอผูปวย

นอก 

1 แพทย 
122 1:453 1:5045 136 1:487 1:5003 134 1:436 1:4535 136 1:429 

  

1:4468 
  

2 
ทันต
แพทย 

44 1:1257 1:13987 44 1:1499 1:15383 44 1:1326 1:13811 44 1:1297 
  

1:13504 
  

3 เภสัชกร 79 1:700 1:7790 77 1:749 1:7691 80 1:730 1:759 77 1:720  1:7502  

4 
พยาบาล
วิชาชีพ 

897 1:62 1:686 867 1:69 1:704 872 1:67 1:697 867 1:128 
  

1:1336 
  

 
จากตารางท่ี 1และ 2 จํานวนบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีสําคัญ ตอการ

ใหบริการปงบประมาณ 2560 – 2563 พบวาบุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญมีอัตราสวนตอประชากรท่ีลดลง 
และมีอัตราสวนตอการใหบริการท้ังในสวนของผูปวยใน และผูปวยนอก มีแนวโนมลดลงทุกปเชนกัน  
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ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญ ตอประชากร ปงบประมาณ 2563 แยกรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

อําเภอเมือง 87 18 42 475 

อําเภอแมทา 6 4 3 53 

อําเภอบานโฮง 8 4 5 62 

อําเภอลี ้ 12 5 8 92 

อําเภอทุงหัวชาง 4 3 4 42 

อําเภอปาซาง 12 5 8 80 

อําเภอบานธิ 4 3 4 35 

อําเภอเวียงหนองลอง 3 2 3 28 

        รวม 136 44 77 867 
ที่มา : รายงานประจาํป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2563) 
 

จากตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขประจําป พ.ศ. 2563 แยกราอําเภอ
อําเภอเมือง ซ่ึงโรงพยาบาลลําพูนตั้งอยู มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขมากกวาอําเภออ่ืนๆ  เนื่องจาก
โรงพยาบาลลําพูนเปนโรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 411 เตียง มีแพทยเฉพาะทางท่ีสําคัญทุกสาขา ในอําเภออ่ืนๆ 
โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีจํานวนแพทยมากท่ีสุด ไดแก โรงพยาบาลปาซาง รองลงมาคือ โรงพยาบาลลี้  โรงพยาบาลบานโฮง  
โรงพยาบาลแมทา  โรงพยาบาลบานธ ิ โรงพยาบาลทุงหัวชาง และโรงพยาบาลเวยีงหนองลอง  ตามลําดับ 
ตารางท่ี 4 จํานวนหนวยบริการและจาํนวนเตียง  ปงบประมาณ  2560- 2563 แยกรายอําเภอ   
 

ที่ อําเภอ โรงพยาบาล 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จํานวน
เตียง 

ระดับ จํานวน
เตียง 

ระดับ จํานวน
เตียง 

ระดับ 
จํานวน
เตียง 

ระดับ 

1 
เมือง 

  

รพท.ลําพูน 411 S 411 S 411 S 411 S 

รพ.หริภุญชัย 100   100   100   100   

รพ.ศิริเวชลําพูน 59   59   59   59   

2 แมทา รพช.แมทา 30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 

3 บานโฮง รพช.บานโฮง 30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 

4 ล้ี รพช.ล้ี 60 F1 60 F1 60 F1 60 F1 

5 ทุงหัวชาง รพช.ทุงหัวชาง 30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 

6 ปาซาง รพช.ปาซาง 60 F2 60 F2 60 F2 60 F2 

7 บานธ ิ รพช.บานธ ิ 30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 

8  

เวียงหนองลอง รพช.เวียงหนองลอง 10 F3 10 F3 10 
  

F3 
  

10 
  

F3 
  

รวมเฉพาะหนวยงานของรฐั 681 
  

681 
 

681 
 

681   
  รวมทั้งหมด 820 820 820 820 

 
ที่มา : รายงานประจาํป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2563) 
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สาเหตุและอัตราการตายของประชากรจังหวัดลําพูน 10 อันดับแรก 

ตารางสาเหตุและอัตราการตายของประชากรจังหวัดลําพูน 5 อันดับ ตอแสนประชากร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2562 

 
ที่ กลุมโรค 2558 2559 2560 2561 2562 

จํานวน อัตราตอ
ประชากร 

จํานวน อัตราตอ
ประชากร 

จํานวน อัตราตอ
ประชากร 

จํานวน อัตราตอ
ประชากร 

จํานวน อัตราตอ
ประชากร 

1 การติดเชื้อในกระแส
เลือด 

189 46.61 261 64.22 199 58.14 236 58.14 245 60.35 

2 ปอดบวม 101 24.91 177 43.55 164 49.27 200 49.27 222 54.69 
3 โรคหลอดเลือดสมอง 171 42.17 172 42.33 203 49.27 200 49.27 204 50.25 

4 ไตวาย 166 40.94 187 46.02 187 45.08 183 45.08 201 49.51 
5 โรคหัวใจขาดเลือด 171 42.17 166 40.85 171 42.37 172 42.37 184 45.33 

ที่มา : รายงานประจาํป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2563) 

 
แผนภูมิแสดง 5 ลําดับ อัตราการตายดวยโรคท่ีสําคัญตอแสนประชากร ในจังหวัดลําพูน 

ปงบประมาณ 2558 – 2562 

ที่มา : รายงานประจาํป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2563) 

 
ขอมูลอัตราการฆาตัวตาย 
ตารางท่ี 6 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จจังหวัดลําพูนป 2554 - 2562 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราตายรวม 15.58 11.87 14.81 19.73 19.76 11.88 8.92 6.44 11.84 
ที่มา : ศูนยปองกันการฆาตัวตายระดับชาติ [Online:www.suisicethai.com] 
 

จังหวัดลําพูนมีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จสูง รอยละ 6.44 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2554 - 2562 
ขอมูลจากศูนยปองกันการฆาตัวตายระดับชาติ และจากรายงานพบวากลุมอายุของผูท่ีพยายามฆาตัวตายของ
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จังหวัดลําพูน อาชีพเกษตรกรรม มีการพยายามฆาตัวตายมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ผูรับจาง/ผูใชแรงงาน และผู
ท่ีตกงาน  

ปจจัยท่ีกอเหตุของผูพยายามฆาตัวตาย ของจังหวัดลําพูนป 2554 - 2562 ยังคงเปนปญหาเดิมไดแก  
ปญหาหรือเหตุการณท่ีกระตุนใหเกิดภาวะซึมเศราหรือทํารายตนเองเชน ความเครียด หรือวิตกกังวล ปญหา
ทางจิตเวช ปญหาความรัก และปญหาครอบครัว ดานปญหาสุขภาพ อ่ืนๆ ผูท่ีมีโรคประจําตัวเรื้อรัง ดาน
พฤติกรรมสวนบุคคล เชน ผูท่ีติดสุรา นอกจากนี้ยังพบวา ผูท่ีไมมีโรคประจําตัวมีความพยายามฆาตัวตายดวย 

จังหวัดลําพูนไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย เฝาระวังผูปวยท่ีมีอาการทางจิตจาก
การติดสารเสพติดและสุรา รวมท้ังคัดกรองและใหความรูดานสุขภาพจิตและจิตเวชในประชาชนกลุมเสี่ยง และ
นํานโยบายรวมท้ังกลยุทธไปดําเนินการในพ้ืนท่ี (ชุมชน วัด โรงเรียน) ทุกอําเภอท่ีมีปญหาการฆาตัวตาย 
ตลอดจนการบูรณาการทํางานจากทุกภาคสวนราชการและทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือใหสามารถลดปญหาการ
ฆาตัวตายได 
 
สถานการณแนวโนมประชากร 
ตารางแสดงจาํนวนการเกิด การตาย จังหวัดลําพูนจํานวนเพ่ิมตามธรรมชาติ  ปงบประมาณ  2558 – 2561 

ป  
งบประมา

ณ 

จํานวนเกิด จํานวนตาย จํานวนเพ่ิม
ตามธรรมชาต ิ

ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน รอยละ 

2558 1534 1551 3085 7.61 2266 1623 3889 9.57 -0.19 

2559 1554 1469 3023 7.43 2389 1703 4099 10.10 -0.26 

2560 1502 1363 2865 7.06 2182 1526 3708 9.13 -0.20 

2561 1504 1363 2867 3.64 1194 898 2092 5.15 -0.15 
 ที่มา :  จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แผนภูมิรอยละการเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากรจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2563 
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แผนภูมิจํานวนประชากรของจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิจํานวนประชากรของจังหวัดลําพูน แยก ชาย-หญิง ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563  

แผนภูมิจํานวนประชากรของจังหวัดลําพูน ไมไดสัญชาติไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563  

 
แผนภูมิจํานวนประชากรของจังหวัดลําพูน ตามทะเบียนการเกิด - ตายปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563 

ที่มา : ทะเบยีนราษฎร ตามปที่ประกาศ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2563 
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แผนภูมิปรามิดประชากรจังหวัดลําพูน  ปงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563 
 

ที่มา : ทะเบยีนราษฎร ตามปที่ประกาศ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2563 

 
ประชากรเปรียบเทียบระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ถึง ปพ.ศ. 2563 แนวโนม ฐานของ

รูป ประมิดประชากร แคบลง แตจะคอยๆกวางข้ึนในชวงของอายุ 50 – 60 ป ท้ังกลุมอายุชายและหญิง  
จากสถานการณดังกลาว จังหวัดลําพูน มีแนวโนมของประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

 จึงตองวางแผนในการเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตการเตรียมความพรอมแกคนหนุมสาว ใหเปนคน
สูงวัยท่ีมีคุณภาพ ( Active Aging ) จนถึงการเตรียมระบบบริการสุขภาพท่ีรองรับปญหาโรคเรื้อรัง และโรคท่ี
เก่ียวของกับผูสูงอายุ เชนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ 

 
5)  สถานการณผูสูงอายุ 

ตารางแสดงจํานวนประชากรผูสูงอายุ 

รายการขอมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) คิดเปนรอยละ 

ประชากรรวมท้ังหมด 195,140 209,935 405,075 
60 - 70 ป 28,419 33,811 62,230 15.36 
71 - 80 ป 9,776 11,491 21,267 5.25 
81 - 90 ป 4,072 5,528 9,600 2.37 
91 - 100 ป 563 837 1,400 0.34 
100 ปข้ึนไป 28 39 67 0.02 

รวม 42,858 51,706 94,564 23.34 
 
ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน , ธันวาคม 2562 
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 จากตารางผูสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป จํานวน 94,564 คน คิดเปนรอยละ 23.34              
ของประชากรท้ังหมด จําแนกตามชวงอายุ ดังนี้ 1) อายุ 60 - 70 ป จํานวน 62,230 คน 2) อายุ 71 - 80 ป 
จํานวน 21,267 คน 3) อายุ 81 - 90 ป จํานวน 9,600 คน 4) อายุ 91 - 100 ป จํานวน 1,400 คน 5) อายุ 
100 ปข้ึนไป จํานวน 67 คน จะพบวา จังหวัดลําพูนมีประชากรสูงอายุท่ีมีอายุระหวาง 60 – 70 ป มากท่ีสุด 
คือ 62,230 คน คิดเปนรอยละ 65.80 ของจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 
 ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองตามความสามารถในการดําเนินชีวิตดวยดัชนีบารเธล (ADL : 
Activities of Daily Living ) พบวาผูสูงอายุ แบงเปน ๓ กลุม (ขอมูลจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563) คือ 
                     กลุมท่ี 1 กลุมผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือผูอ่ืนได รอยละ 96.87  
   (จํานวน 91,605 คน) 
                     กลุมท่ี 2 กลุมผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไดบาง ชวยผูอ่ืนไมได และตองมีผูดูแลชวยเหลือ  
                                รอยละ 2.47 (จํานวน  2,335 คน) 
                     กลุมท่ี 3 กลุมผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไมได ตองมีผูดูแลชวยเหลือ รอยละ 0.66 
             (จํานวน 624 คน)  
 

ตารางแสดงสถานการณผูสูงอายุ 

รายการขอมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1. การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ 
   - ไดรับเบี้ยยังชีพ 
   - ไมไดรับเบี้ยยังชีพ 

 
38,101 

242 

 
44,652 

264 

 
82,753* 

506 
2. ผูสูงอายุท่ีเปนผูปวยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน - - 539/1,999* 
3. ผูสูงอายุท่ีตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน - - - 
4. การไดรับเบี้ยความพิการของผูสูงอายุพิการท่ีจดทะเบียน 
   - ไดรับเบี้ยความพิการ 
   - ไมไดรับเบี้ยความพิการ 

 
7,644 

- 

 
5,922 

- 

 
13,566* 

- 
5. เงินทุนกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพของผูสูงอายุ - - 15 

ที่มา : สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน , 2562 

  ผูสูงอายุท่ีกูเงินจากกองทุนผูสูงอายุ มีจํานวน 15 คน  
  ผูสูงอายุท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 39,706 ราย 
  จังหวัดลําพูนมีโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 47 แหง 
  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 18 แหง 
  คลังปญญาผูสูงอายุ จํานวน 1,357 คน รวม 23 สาขา 
  ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 651 ชมรม 

 
ที่มา : สํานกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําพูน , สิงหาคม 2563 
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6) สถานการณคนพิการ 

ตารางแสดงจํานวนคนพิการ จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ จํานวน รอยละ 
1. อําเภอเมืองลําพูน 6,668 30.95 
2. อําเภอปาซาง 3,589 16.66 
3. อําเภอลี้ 3,422 15.89 
4. อําเภอบานโฮง 2,663 12.36 
5. อําเภอแมทา 2,196 10.19 
6. อําเภอเวียงหนองลอง 1,390 6.45 
7. อําเภอบานธิ 812 3.77 
8. อําเภอทุงหัวชาง 802 3.72 

รวมท้ังส้ิน 21,542 100 

ที่มา : ศูนยบริการคนพิการจังหวัดลําพนู , ธันวาคม 2562 

ตารางแสดงขอมูลประเภทความพิการ 

ประเภทความพิการ จํานวน (คน) รอยละ 
1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 11,968 55.56 
2. ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 4,499 20.90 
3. ทางการเห็น 1,566 7.27 
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1,541 7.15 
5. ทางสติปญญา 1,079 5.0 
6. ทางการเรียนรู 171 0.79 
7. ออทิสติก 83 0.39 
8. พิการมากกวา 1 ประเภท 548 2.54 
9. ไมระบุ 87 0.40 

รวมท้ังส้ิน 21,542 100 
ที่มา : ศูนยบริการคนพิการจังหวัดลําพนู , ธันวาคม 2562 

ตารางแสดงสถิติขอมูลชวงอายุและประเภทความพิการ 

ชวงอาย ุ การเห็น การไดยินหรือ
สื่อความหมาย 

การเคลื่อนไหว
หรือรางกาย 

จิตใจหรือ
พฤติกรรม 

สติปญญา การ
เรียนรู 

ออทิสติก พิการ
ซอน 

ไมระบ ุ รวม 

แรกเกิด – 18 ป 25 48 127 12 246 109 58 90 1 716 
19 – 59 ป 503 878 3,455 973 718 44 23 324 65 6,983 
60 ปขึ้นไป 1,038 3,573 8,368 556 115 18 2 134 21 13,843 

รวม 1,566 4,499 11,968 1,541 1,079 171 83 548 87 21,542 
รอยละ 7.27 20.88 55.56 7.15 5.01 0.79 0.39 2.54 0.40 

ที่มา : ศูนยบริการคนพิการจังหวัดลําพนู , ธันวาคม 2562 
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ตารางท่ี 26 แสดงสถานการณคนพิการ 
 

รายการขอมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1. จาํนวนคนพิการในจังหวัด 10,677 10,845 21,542* 
2. คนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 10,677 10,845 21,542* 
3. เงินทุนกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพของคนพิการ - - 32* 
4. ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
   - ราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานภาครัฐ 
   - องคกรคนพิการท่ีผานการรับรองมาตรฐานองคกรตามมาตรา 6 
(10) ของ พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

   
34* 
- 

ที่มา : ศูนยบริการคนพิการจังหวัดลําพนู , ธันวาคม 2562 

 คนพิการจังหวัดลําพูน มีจํานวนท้ังสิ้น 21,542คน คิดเปนรอยละ 5.32 ของประชากรท้ังหมด 
  ชมรม/สมาคมคนพิการในจังหวัดลําพูน จํานวน 17 ชมรม 
  การจางงานคนพิการในสถานประกอบการ จํานวน 67 แหง 422 คน 
  ศูนยบริการคนพิการท่ัวไปในจังหวัด จํานวน 34 แหง 
  ผูชวยคนพิการ จํานวน 21 คน ดูแลคนพิการ จํานวน 105 คน 
  การมอบกายอุปกรณสําหรับคนพิการ จํานวน 24 ราย 
  การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสําหรับคนพิการ จํานวน 52 ราย 
 ที่มา : ศูนยบริการคนพิการจังหวัดลําพนู , สิงหาคม 2563 

 
7) สถานการณคนเรรอน คนไรท่ีพ่ึง ผูแสดงความสามารถ 

  พระราชบัญญัติคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 คํานิยามคนไรท่ีพ่ึง หมายถึงบุคคลซ่ึงไรท่ีอยู

อาศัยและไมมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ , บุคคลท่ีมีฐานะยากจน บุคคลท่ีไมสามารถประกอบอาชีพได 

บุคคลท่ีอยูสภาวะยากลําบาก และ ไมอาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได ท้ังกําหนดใหมีการจัดตั้ง สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 

และ ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจัดใหมีท่ีพักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม การบริการการแพทย และฝกอบรมอาชีพ

แกคนไรท่ีพ่ึง กําหนดใหชวยเหลือเทาท่ีจําเปนแกคนไรท่ีพ่ึง 

   สถานการณคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดลําพูน ประจําป 2562 ไดสํารวจพบ 41 ราย จังหวัดลําพูนได

ใหการชวยเหลือตามข้ันตอนในการชวยเหลือ แผนปฏิบัติการแกปญหาคนไรท่ีพ่ึง ปงบประมาณ 2562 ไดจัด

กิจกรรมรณรงคใหความรู เผยแพรประชาสัมพันธ แกประชาชนเก่ียวกับการแกไขปญหาคนไรท่ีพ่ึง รวมกับ

คณะทํางานแกไขปญหาการขอทานและคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดลําพูน โดยไดประชาสัมพันธในชุมชนตาง ๆ ใหมีความ

เขาใจเก่ียวกับการแกไขปญหา ชวยเหลือคนไรท่ีพ่ึง สําหรับดานสงเสริมความรวมมือเครือขาย ชวยเหลือคนไรท่ี

พ่ึง ไดจัดกิจกรรมการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย , การสงเคราะหครอบครัวผูติดเชื้อเอดส , การ

สงเคราะหดานเงินทุนประกอบอาชีพ , จัดอบรมสรางภูมิคุมกันแกกลุมเสี่ยงและครอบครัว เพ่ือปองกันการถูก

ลอลวง และจัดโครงการสถานีสวัสดิการ , รณรงคใหประชาชนเกิดจิตอาสา เพ่ือเฝาระวังปองกันปญหาของ

ชุมชน และใหการชวยเหลือบุคคลผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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การชวยเหลือคุมครองและพิทักษสิทธิ คนเรรอน ไรท่ีพ่ึง เรี่ยไรและขอทาน 
 ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – 5 สิงหาคม 2563  
 สถิติผูรับบริการจําแนกตามเพศ 
  - เพศชาย   จํานวน        27 คน 
  - เพศหญิง   จํานวน        11 คน 
  รวม   จํานวน        38 คน 
 ประเภทผูรับบริการ 
  - คนไรท่ีพ่ึง จํานวน  36 ราย 
           - คนขอทาน จํานวน  2 ราย 
  - อ่ืนๆ (จิตเวช) จํานวน  8 ราย 
  รวม   จํานวน  46 ราย 
 

ตารางแสดงขอมูลสถิติการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาไรท่ีพ่ึง 
ประสานสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 

เขารับการคุมครอง ณ ศูนยคุมครองฯ 11 ครั้ง 
ประสานสงตอการรักษาพยาบาล 4 ครั้ง 
สงกลับภูมิลําเนา 23 ครั้ง 
ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบาน 13 ครั้ง 
ติดตามเยี่ยมครอบครัว 24 ครั้ง 
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ 6 ครั้ง 

ประสานจัดหางาน 1 ครั้ง 

ลงพ้ืนท่ีแลวไมพบผูประสบปญหา 2 ครั้ง 

รวม 83 ครั้ง 
ที่มา : ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดลําพูน , สิงหาคม 2563 

ตารางแสดงสถานการณคนไรท่ีพ่ึง/ผูทําการขอทาน 

รายการขอมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1. คนไรท่ีพ่ึง 14 20 34 
2. ผูทําการขอทาน - - - 
3. ผูแสดงความสามารถ 18 7 25* 

ที่มา : สํานกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําพูน , สิงหาคม 2563 

 ภาพท่ี 1 แสดงรายงานสถิติการออกบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ ป 2560 - 2563  

 

 

 

      
ที่มา : สํานกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําพูน , สิงหาคม 2563 

ประเภทผูแสดงความสามารถ

• ปกติ จํานวน 16 ราย
• พิการทางการมองเห็น 9 ราย

ประเภทความสามารถ

• ดนตรีโฟลคซอง 10 ราย
• ดนตรีพ้ืนเมือง 4 ราย

• ดนตรี ขับรอง 11 ราย
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8)  สถานการณการคามนุษยจังหวัดลําพูน 
 จากขอมูลท่ัวไปท้ังสภาพภูมิศาสตร ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและบริบทแวดลอมใน
สภาพสังคมท่ีเปนลักษณะสังคมเชิงซอน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงทําใหจังหวัดลําพูน มีสถานะเปน
ท้ังตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย จังหวัดไดทําการขับเคลื่อนเชิงนโยบายดําเนินการดาน
การคามนุษย โดยการบูรณาการหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษย ตามแนวทางยุทธศาสตรระดับชาติและแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดนอกจากนี้ หนวยงานทุกหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไดรวมกันบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ปรากฏขอมูลสถานการณท่ีเก่ียวของ หรือเสี่ยงตอการคามนุษย ดังนี้ 
 

ตารางสถานท่ีสุมเส่ียงตอการใชแรงงานตางดาวโดยผิดกฎหมาย 
ลําดับ ประเภทปจจัยเส่ียง จํานวน (แหง) 

1 โรงงาน 101 
2 รานอาหาร 410 
3 รานคาราโอเกะ 153 
4 สถานบริการนวด 21 
5 ลูกจางเกษตรกรรม(สวนลําไย,สวนมะมวง.ฯลฯ) 53 
6 กรรมกร 7 
7 อ่ืนๆ (ระบุ).......หอพัก..... 40 
 รวม 785 

ที่มา : ขอมูลสถานบริการและพื้นที่เส่ียงในพื้นที่จังหวัดลําพูน จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ตารางสถานท่ีสุมเส่ียงตอการคาประเวณี 

ลําดับ ประเภทปจจัยเส่ียง จํานวน (แหง) 
1 สถานบันเทิง 27 
2 สถานบริการนวด 16 
3 รานอาหาร 90 
4 รานคาราโอเกะ 20 
5 รานเกม/รานอินเตอรเน็ต 0 
6 หอพัก/หองเชา 545 
7 อ่ืนๆ (ระบุ)...บานเชา.... 2 
 รวม 700 

ที่มา : ขอมูลสถานบริการและพื้นที่เส่ียงในพื้นที่จังหวัดลําพูน จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
การตรวจสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงเพ่ือปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงานจังหวัดลําพูน 

4 ประเภท จํานวน 88 แหง ประกอบดวย 
1. สถานประกอบกิจการท่ีใชแรงงานตางดาว 
2. สถานประกอบกิจการท่ีใชแรงงานเด็ก 
3. กิจการปศุสัตว 
4. กิจการกอสราง 
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ทีมตรวจบูรณาการฯ ไดออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน จํานวน 12 ครั้ง 

1.1 สถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง จํานวน 44 แหง (รอยละ 50) แยกเปน 
• สถานประกอบกิจการท่ีใชแรงงานตางดาว จํานวน 18 แหง 
• สถานประกอบกิจการท่ีใชแรงงานเด็ก จํานวน 9 แหง 
• กิจการปศุสัตว จํานวน 9 แหง 
• กิจการกอสราง จํานวน 8 แหง 

1.2 จํานวนลูกจางท่ีตรวจ ท้ังสิ้นจํานวน 1,903 คน แยกเปน 
• แรงงานคนไทย จํานวน 1,107 คน 

 (แรงงานเด็กอายุระหวาง 15-18 ป) จํานวน 1 คน 
• แรงงานตางดาว จํานวน 695 คน 

    - สัญชาติเมียนมาร จํานวน 661 คน 
- สัญชาติไตหวัน จํานวน 3 คน 
- บุคคลพ้ืนท่ีสูง จํานวน 4 ราย 
- แรงงานเด็ก (อายุระหวาง 15-18 ป) จํานวน 27 คน 

ที่มา : สํานกังานแรงงานจังหวัดลําพูน 

 
  การคัดแยกผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อการคามนุษยในป 2562 ท่ีผานมา จํานวนท้ังสิ้น 75 ราย 
จําแนกเปน เพศชาย 53 ราย (รอยละ 70.7) เพศหญิง 22 ราย (รอยละ 29.3) เปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 2 ราย 
(รอยละ 2.7) ผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อการคามนุษยหากจําแนกตามสัญชาติแลวจะพบวา สวนใหญเปนสัญชาติ              
เมียนมา 60 ราย (รอยละ 80) รองลงมาคือสัญชาติกัมพูชา 11 ราย (รอยละ 14.7) สัญชาติจีน 2 ราย (รอยละ 
2.7) และสัญชาติไทย 2 ราย (รอยละ 2.7) ท้ังนี้ ผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยสวนใหญ รอยละ 
97.3 เปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย สวนท่ีเหลือรอยละ 2.7 ทํางานในสถานบริการท่ีมีลักษณะคลายสถาน
บันเทิง 
 ในป 2563 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูนไดดําเนินการคัด
แยกผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อการคามนุษย จํานวนท้ังสิ้น 34 ราย เปนเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 10 ราย เปน
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 3 ราย โดยผูตองสงสัยท้ัง 34 ราย เปนสัญชาติเมียนมาและเปนแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย   
   หากพิจารณาจากจํานวนผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อการคามนุษยขางตนแลว จะพบวาจังหวัด
ลําพูนมีสถานะเปนท้ัง ทางผาน และปลายทาง จากจํานวนผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยท่ีถูกจับกุมได
ใชจังหวัดลําพูนเปนทางผาน เพ่ือเดินทางไปยังจังหวดัปลายทางโดยรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานถึง 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
แมฮองสอน และจังหวัดลําพูนยังสามารถเปนทางผานไปทํางานยังกรุงเทพมหานครโดยมีทางหลวงแผนดิน
เชื่อมตอไปจังหวัดลําปาง ซ่ึงทําใหสะดวกตอการเคลื่อนยายแรงงานผานไปยังจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง จนถึงกรุงเทพมหานครการเดินทางสวนใหญในการเคลื่อนยายแรงงานมักจะใช
การขนสงมวลชน โดยจะมีนายหนาหรือตัวแทนคอยจัดการเรื่องเดินทางใหและแรงงานตางดาวแอบแฝงปะปนกับ
คนไทยในการเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ 
  สวนสถานะปลายทางนั้น จากสถิติการคัดแยกผูตองสงสัยตกเปนเหยื่อการคามนุษย สวนใหญ         
เปนแรงงานภาคเกษตรกรรม เนื่องจากในฤดูเก็บเก่ียวลําไยซ่ึงเปนพืชผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด 
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จําเปนตองใชแรงงานจํานวนมากทําใหเกิดการเคลื่อนยายและจางแรงงานตางดาวสูง ดังนั้น จังหวัดลําพูน
จําเปนตองมีการเฝาระวัง กวดขันเขมงวด และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง เพราะจังหวัด
ลําพูนเปนจังหวัดขนาดเล็ก การคมนาคมขนสงมีความสะดวกสบาย มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดท่ีมีชายแดนติด
กับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังยังสามารถเปนทางผานไปทํางานยังกรุงเทพมหานครโดยมีทางหลวงแผนดินเชื่อม
ตอไปจังหวัดลําปาง ซ่ึงทําใหสะดวกตอการเคลื่อนยายแรงงาน นอกจากนี้ การใชแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
และภาคอุตสาหกรรมก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานคอนขางสูง 
  จากขอมูลท่ัวไปท้ังสภาพภูมิศาสตร ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและบริบทแวดลอม              
ในสภาพสังคมท่ีเปนลักษณะเชิงซอน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงทําใหจังหวัดลําพูนมีสถานะเปนท้ัง
ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย จังหวัดไดทําการขับเคลื่อนเชิงนโยบายดําเนินการดานการคามนุษย       
โดยการบูรณาการหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ตาม
แนวทางยุทธศาสตรระดับชาติและแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด  
(ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําพูน , สิงหาคม 2563) 

 

ตารางแสดงสถิติการคัดแยกผูตองสงสัยตกเปนเหย่ือการคามนุษยจังหวัดลําพูน ป 2562 – 2563 

 
ป พ.ศ.  เพศชาย เพศหญิง รวม 
2562 53 22 75 
2563 20 6 26 

 

 

 ตารางแสดงจํานวนการคัดแยกผูตองสงสัยตกเปนเหย่ือการคามนุษยจังหวัดลําพูน ป 2562 

ประเภท 
แรงงาน สถานบริการ 

รวม ต่ํากวา 18 ป 18 ป ข้ึนไป ต่ํากวา 18 ป 18 ปข้ึนไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ไทย      2   2 
เมียนมา   25 8     33 
เมียนมา(ไทใหญ)   20 7     27 
กัมพูชา  2 6 3     11 
จีน   2      2 

รวม  2 53 18  2   75 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดลําพูน , ธันวาคม 2562 
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ตารางแสดงจํานวนการคัดแยกผูตองสงสัยตกเปนเหย่ือการคามนุษยจังหวัดลําพูน ป 2563 

ประเภท 
แรงงาน สถานบริการ 

รวม ต่ํากวา 18 ป 18 ป ข้ึนไป ต่ํากวา 18 ป 18 ปข้ึนไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ไทย          
เมียนมา          
เมียนมา(ไทใหญ) 3  21 10     34 
กัมพูชา          
จีน          

 
  9) สถานการณแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

  การดําเนินงานในป พ.ศ. 2562 พบวาการสนับสนุนใหชุมชนเปนแกนหลักในการสราง/
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยของผูเดือดรอนในพ้ืนท่ี ทําใหชุมชนตาง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมกันดําเนินการในทุก
ข้ันตอนของการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัย ตั้งแตการสํารวจ กลั่นกรองขอมูลผูเดือดรอน การคัดเลือก การรวมกลุม
ผูเดือดรอน จัดซ้ือวัสดุและดําเนินการกอสรางรวมกัน ซ่ึงทําใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว ภายใตงบประมาณ
ท่ีไดรับการสนับสนุนการสมทบ/รวมแรงกอสรางของผูเดือดรอนและคนในชุมชน ทําใหเกิดการคืนทุนสูกองทุน
ของชาวชุมชนเองสําหรับผูเดือดรอนลําดับตอมา ท่ีอาจยังไมไดการสนับสนุนในชุดแรกหรือกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกันของชุมชนตอไป รวมท้ังนําไปสูการเชื่อมตอกับฐานงานพัฒนาดานตาง ๆ 
ของชุมชน 
 ท้ังนี้  ผลการดําเนินงานพัฒนาท่ีอยูอาศัยในจังหวัดลําพูน เพ่ือชวยลดปญหาความเดือดรอน
และ พัฒนาคุณภาพการอยูอาศัยของครัวเรือนยากจนผูมีรายไดนอย เพ่ือใหคนกลุมนี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
รวมท้ังเปนพ้ืนฐานสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในสังคม ท่ีจะใหชุมชนทองถ่ินเปนหลัก
ในการจัดการตนเองตอไป มีดังนี้ 
 1) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการสรุปขอมูล              
ผูเดือดรอนดานท่ีอยูอาศัยจังหวัดลําพูน ประจําป 2563 ดังนี ้
  - ขอมูลจากการสํารวจของสภาองคกรชุมชนจังหวัดลําพูน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนท้ังสิ้น 1,202 ครัวเรือน จาก 45 ตําบล โดย 12 ตําบลไมมีขอมูล 

  - ขอมูลจากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
จํานวนท้ังสิ้น 205 ครัวเรือน จาก 14 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย 43 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไม
จัดสงขอมูล 

  - ผลการสํารวจโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดลําพูน และขอมูลจากการสํารวจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน พบวาจังหวัดลําพูนมีผูเดือดรอนดานท่ีอยูอาศัย รวมจํานวนท้ังสิ้น       
1,407 ครัวเรือน โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูนไดดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลจากท้ัง 2 หนวยงาน ปรากฏวามีผูเดือดรอนดานท่ีอยูอาศัยมีรายชื่อซํ้ากัน จํานวน 31 ครัวเรือน และ
ตรวจสอบจากขอมูลท่ีมีการสํารวจกับขอมูลผูท่ีไดรับความชวยเหลือไปแลว ระหวางป 2560 – 2562 มีผูท่ี
ไดรับความชวยเหล ือไปแลว จํานวน 73 ครัวเรือน ดังนั้น จังหวัดลําพูนจึงมีผูท่ีเดือดรอนดานท่ีอยูอาศัยท่ีตอง
ไดรับความชวยเหลือ รวมจํานวนท้ังสิ้น 1,203 ครัวเรือน 
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 สรุปผลการดําเนินงานดานท่ีอยูอาศัยจังหวัดลําพูน ป 2560 – 2562 จากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน  และสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําพูน โดยจังหวัด
ลําพูนไดดําเนินการใหความชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยแกประชาชนพ้ืนท่ี 8 อําเภอ 57 อปท. ไปแลว จํานวน
ท้ังสิ้น 1,084 ครัวเรือน ดังนี้ 
 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 383 ครัวเรือน 
 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 391 ครัวเรือน 
 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 310 ครัวเรือน 
 

ตารางท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานท่ีอยูอาศัยจังหวัดลําพูน ป 2560 – 2562 

หนวยงาน รวม 

จําแนกตามอําเภอ จําแนกตามกลุมเปาหมาย 

เมือง 
ลําพูน  

ปา
ซาง  

แม
ทา  

บานธ ิ
  

เวียง 
หนอง
ลอง 

บาน
โฮง  

ลี้ 
  

ทุง
หัว
ชาง 

คน
พิการ  

ผูสูงอายุ 
  

ผูมี
รายได 
นอย 

ป 2562 

1. สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน 147 44 21 25 9  -   -  48  -  56 23 68 

2. อบจ.ลําพูน 106 27 11 18 11 5 12 16 6 106     

3. สนง.พมจ.ลําพนู                         

   - คนพิการ 95 19 11 24 1 12 3 20 5 95 68  -  

   - ผูสูงอาย ุ 31 7 6 6 1 1 1 7 2 3 31 3 
4. เหลากาชาดจังหวัด
ลําพูน 4  -   -   -   -   -   -  1 3  -  2 2 

รวมทั้งสิ้น 383                       

ป 2561 
1. สถาบันพฒันาองคกร
ชุมชน 215 55 35 35 5 10 20 35 20 - - 215 

2. อบจ.ลําพูน 15 11 - 4 - - - - - 15 - - 

3. สนง.พมจ.ลําพนู             

   - คนพิการ 85 38 8 10 1 - 10 18 - 85 - - 

   - ผูสูงอาย ุ 25 10 2 4 1 1 3 3 1 - 25 - 

   - ผูยากไร 51 15 9 6 2 3 5 8 3 - - 51 
4. เหลากาชาดจังหวัด
ลําพูน -            

รวมทั้งสิ้น 391            
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8,008

10,368

5,074

5,294

จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

จํานวนผูประสบปญหาท้ังหมด (คน)

จํานวนหัวหนาครัวเรือนท่ีประสบปญหา (คน)

จํานวนสมาชิกท่ีประสบปญหา (คน)

 

หนวยงาน รวม 

จําแนกตามอําเภอ จําแนกตามกลุมเปาหมาย 

เมือง 
ลําพูน  

ปา
ซาง  

แม
ทา  

บานธิ 
  

เวียง 
หนอง
ลอง 

บาน
โฮง  

ลี้ 
  

ทุง
หัว
ชาง 

คน
พิการ  

ผูสูงอายุ 
  

ผูมี
รายได 
นอย 

ป 2560 

1. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 227 65 32 31 7 13 22 41 16 - - 227 

2. อบจ.ลําพูน 34 15 6 5 1 - 6  1 34 - - 

3. สนง.พมจ.ลําพนู             

   - คนพิการ 38 11 4 3 - 4 4 10 2 38 - - 

   - ผูสูงอาย ุ 11 6 3 - - - - 2 - - 11 - 

4. เหลากาชาดจังหวัดลําพนู -            

รวมทั้งสิ้น 310                       

 
แผนภูมิขอมูลกลุมเปาหมายระดับพ้ืนท่ี Social Maps ท่ีลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดลําพูน 

 
ตารางท่ีประเด็นปญหาจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูล Social Map (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ลําดับ ประเด็นปญหา จํานวน (ราย) 

1 มีรายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ 7,530 
2 ยากจน 5,087 
3 เจ็บปวยเรื้อรัง 1,837 
4 มีหนี้สิน และไมมีการออม 1,586 
5 ไมมีอาชีพ 1,222 
6 วางงาน 1,158 
7 อยูในครอบครัวยากจน/บิดามารดา หยารางท้ิงรางถูกคุมขัง/แยกกันอยูและ

ไดรับความลําบาก 
995 

8 ตองดูแลบุคคลในครอบครัว 657 
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ลําดับ ประเด็นปญหา จํานวน (ราย) 
9 ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 290 
10 ท่ีอยูอาศัยไมม่ันคง/สภาพท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย 273 
11 ขาดแคลนกายอุปกรณ 188 
12 ตองรับภาระหนาท่ีในครอบครัวเกินวัย/กําลังความสามารถและสติปญญา 156 
13 จิตเวช 155 
14 ขาดทักษะในกระประกอบอาชีพ 143 
15 ปวยเปนโรครายแรง 141 
16 ยังไมไดจดทะเบียนคนพิการ 137 
17 ถูกทอดท้ิง อยูตามลําพัง ไมมีผูดูแล และมีปญหาในการดํารงชีวิต 82 
18 ขาดโอกาสทางการศึกษา 82 
19 มายท่ีตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง 75 
20 ติดเชื้อเอดส/ไดรับผลกระทบจากเชื้อเอดส (HIV) 72 
21 ไมเรียนหนังสือ 70 
22 ไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐ 35 
23 กําพรา 29 
24 ไมไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 26 
25 ตั้งครรภในวัยรุน และไมพรอมในการเลี้ยงบุตร 19 
26 เสี่ยงตอการประทําผิด 16 
27 ไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสม 13 
28 ประพฤตตินไมเหมาะสม 9 
29 เรรอน 6 
30 ถูกกระทําความรนุแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ 5 
31 ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร 3 
32 เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอ่ืน 3 
33 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางประเทศ 2 
34 ถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ 1 
35 ถูกละเมิดทางเพศ 1 
36 ถูกบังคับใชแรงงาน 1 
37 อ่ืนๆ 227 

ที่มา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดลําพูน 

 
ตารางขอมูลความตองการของผูประสบปญหาท่ีสํารวจได 

ลําดับ ความตองการ จํานวน (ราย) 
1 เงินสงเคราะห 8,863 
2 เงินทุนประกอบอาชีพ 2,494 
3 เบี้ยความพิการ 584 
4 ฝกอาชีพ 570 
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5 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 404 
6 ทุนการศึกษา 393 
7 สงเขารับการรักษา/บําบัด 251 
8 ชวยเหลือทางดานกฎหมาย/คุมครองสิทธิ ์ 40 
9 เขาสถานสงเคราะห/สถานคุมครอง 7 
10 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ 5 
11 อ่ืนๆ 149 

ที่มา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดลําพูน 

 
ตารางแสดงสิทธิสวัสดิการท่ีผูประสบปญหาทางสังคมเคยไดรับ 

 
ลําดับ สิทธิสวัสดิการท่ีเคยไดรับ จํานวน (ราย) 

1 ไมเคย 715 
2 เคย 9,474 

2.1 สวัสดิการท่ีไดรับจากการลงทะเบียนโครงการเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 7,997 
2.2 สวัสดิการภาครัฐ 7,945 
2.3 เบี้ยความพิการ 5,648 
2.4 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,883 
2.5 เงินสงเคราะห 692 
2.6 เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 293 
2.7 เงินทุนประกอบอาชีพ 163 
2.8 เงินซอมแซมบาน 112 
2.9 เครื่องชวยคนพิการ 47 
2.10 เงินกู 38 
2.11 สวัสดิการภาคเอกชน 22 
2.12 อ่ืนๆ 103 

ที่มา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดลําพูน 

 
2.12.3.2 ขอมูลดานความม่ันคงท่ีสําคัญ 

  1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุมเปรียบเทียบ หวง ต.ค.56-ก.ย.57 เปรียบเทียบ ต.ค.57-ก.ย.58 
ขอมูล ณ 6 พ.ย.2561 
 
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ   
    หวงแต ต.ค.56-ก.ย.57 มีคดีเกิดข้ึน 44 คดี จับกุม 18 คดี และต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดข้ึน  32 คดี จับกุม 
17 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 53.12% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 68.46 ผลการปฎิบัติ
บรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีลดลง 12 คดี คดีท่ีเกิดมาก
ท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีทํารายรางกาย  
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2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
    หวงแต ต.ค.56-ก.ย.57 มีคดีเกิดข้ึน 212 คดี จับกุม 106 คดี และต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดข้ึน 288 คดี 
จับกุม 97 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 33.68% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือ   รอยละ 44.44 ผลการ
ปฎิบัติไมบรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 76 คดี คดีท่ี
เกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีลักทรัพย  
3. ฐานความผิดพิเศษ 
    หวงแต ต.ค.56-ก.ย.57 มีคดีเกิดข้ึน 45 คดี จับกุม 31 คดี และต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดข้ึน  
46 คดี จับกุม 35 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 76.09% เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนม
การเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 1 คดี คดีท่ีเกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
4. ฐานความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 
    หวงแต ต.ค.56-ก.ย.57 จบักุมผูกระทําผิด 554 ราย ผูตองหา 544 คน และต.ค.57-ก.ย.58 
จับกุมผูกระทําผิด 475 ราย ผูตองหา 578 คน เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการจับกุม
ผูกระทําผิดลดลง 79 ราย คดีท่ีจับกุมมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ ยาเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัต ิ ออกตรวจเยี่ยมและรวมกิจกรรมการใหบริการแกชุมชน,จัดตั้งโครงการชุมชนเขมแข็ง 
เชน หมูบานปลอดยาเสพติด ,ปลอดอาชญากรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุมเปรียบเทียบ หวง ต.ค.57-ก.ย.58 เปรียบเทียบ ต.ค.58-ก.ย.59 
ขอมูล ณ 6 พ.ย.2561 
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ   
    หวงแต ต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดข้ึน 32 คดี จับกุม 17 คดี และต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดข้ึน  62 คดี จับกุม 
51 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 82.26% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 63.46 ผลการปฏิบตัิ
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บรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 30 คดี คดีท่ีเกิดมาก
ท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีทํารายรางกาย  
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
    หวงแต ต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดข้ึน 288 คดี จับกุม 97 คดี และต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดข้ึน 468 คดี 
จับกุม 214 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 45.73% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 44.44 ผลการ
ปฎิบัติบรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 180 คดี คดีท่ี
เกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีลักทรัพย  
3. ฐานความผิดพิเศษ 
    หวงแต ต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดข้ึน 46 คดี จับกุม 35 คดี และต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดข้ึน 67 คดี จับกุม 
45 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 67.16% เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดี
เพ่ิมข้ึน 21 คดี คดีท่ีเกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ พ.ร.บ.ปาไม 
4. ฐานความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 
    หวงแต ต.ค.57-ก.ย.58 จับกุมผูกระทําผิด 475 ราย ผูตองหา 578 คน และต.ค.58-ก.ย.59 จับกุมผูกระทําผิด 
1,375 ราย ผูตองหา 1,656 คน เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการจับกุมผูกระทําผิด
เพ่ิมข้ึน 900 ราย คดีท่ีจับกุมมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ ยาเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัต ิ เพ่ิมมาตรการและความเขมในการปฏิบัติของสายตรวจ  ในการปองกันปราบปรามและ
ระงับเหตุรายใหเต็มพ้ืนท่ีมากข้ึนกวาการปฏิบัติปกติ โดยเฉพาะตามแหลงชุมชนหนาแนน เพ่ือตัดโอกาสการ
กระทําผิดของคนราย 
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สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุมเปรียบเทียบ หวง ต.ค.58-ก.ย.59 เปรียบเทียบ ต.ค.59-ก.ย.60 
ขอมูล ณ 6 พ.ย.2561 
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ   
    หวงแต ต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดข้ึน 62 คดี จับกุม 51 คดี และ ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดข้ึน  70 คดี จับกุม 
63 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 82.26% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 90.00 ผลการปฎิบัติบรรลุ
เปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 8 คดี คดีท่ีเกิดมากท่ีสุดใน
กลุมนี้คือคดีทํารายรางกาย  
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
    หวงแต ต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดข้ึน 468 คดี จับกุม 214 คดี และต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดข้ึน 438 คดี 
จับกุม 293 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 66.89% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 44.44 ผลการ
ปฎิบัติบรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีลดลง 30 คดี คดีท่ีเกิด
มากท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีลักทรัพย  
3. ฐานความผิดพิเศษ 
    หวงแต ต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดข้ึน 67 คดี จับกุม 45 คดี และต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดข้ึน  
140 คดี จับกุม 108 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 77.14% เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามี
แนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 731 คดี คดีท่ีเกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ พ.ร.บ.ปาไม 
4. ฐานความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 
    หวงแต ต.ค.58-ก.ย.59 จับกุมผูกระทําผิด 1,375 ราย ผูตองหา 1,656 คนและต.ค.59-ก.ย.60 จับกุมผูกระทําผิด 
2,482 ราย ผูตองหา 2,788 คน เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการจับกุมผูกระทําผิดเพ่ิมข้ึน 
1,107 ราย คดีท่ีจับกุมมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ ยาเสพติด 

แนวทางในการปฏิบัติ  รวมแรงรวมใจกันทํางานอยางบูรณาการ โดยใชกําลังจากทุกฝายภายใน สภ. และใช
ขอมูลท่ีทันสมัยจากทุกชองทางตามท่ีเกิดข้ึนจริง ,ระดมกวาดลางอาชญากรรมในหวงเวลาท่ีเหมาะสมเปนประจําทุก
เดือน ๆ ละไมนอยกวา 5 วันและใหมีการเรงรัดจับกุมคดีคางเกาอยางจริงจัง 
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สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุมเปรียบเทียบ หวง ต.ค.59-ก.ย.60 เปรียบเทียบ ต.ค.60-ก.ย.61 
ขอมูล ณ 6 พ.ย.2561 
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ   
    หวงแต ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดข้ึน 70 คดี จับกุม 63 คดี และ ต.ค.60-ก.ย.61 มีคดีเกิดข้ึน  73 คดี จับกุม 
67 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 91.78% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 80.93 ผลการปฎิบัติ
บรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 3 คดี คดีท่ีเกิดมาก
ท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีทํารายรางกาย  
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
    หวงแต ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดข้ึน 438 คดี จับกุม 293 คดี และต.ค.60-ก.ย.61 มีคดีเกิดข้ึน 416 คดี 
จับกุม 275 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 66.11% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 50.24 ผลการ
ปฎิบัติบรรลุเปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีลดลง 22 คดี คดีท่ีเกิด
มากท่ีสุดในกลุมนี้คือคดีลักทรัพย  
3. ฐานความผิดพิเศษ 
    หวงแต ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดข้ึน 140 คดี จับกุม 108 คดี และต.ค.60-ก.ย.61 มีคดีเกิดข้ึน 164 คดี 
จับกุม 115 คดี คิดเปน%ในการจับกุมได 70.12% เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิด
คดีเพ่ิมข้ึน 24 คดี คดีท่ีเกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือ พ.ร.บ.ปาไม 
4. ฐานความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 
    หวงแต ต.ค.59-ก.ย.60 จับกุมผูกระทําผิด 2,482 ราย ผูตองหา 2,788 คนและต.ค.60-ก.ย.61 จับกุมผูกระทําผิด 
2,990 ราย ผูตองหา 3,121 คน เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมา      มีแนวโนมการจับกุมผูกระทําผิด
เพ่ิมข้ึน 508 ราย คดีท่ีจับกุมมากท่ีสุดในกลุมนี้คือยาเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัติ  ประชาสัมพันธสถานภาพและสถานการณอาชญากรรมเพ่ือใหประชาชนเพ่ิมความ
ระมัดระวังทรัพยสินในชวงเวลาท่ีเกิดเหตุ,เนนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวสําคัญตามพ้ืนท่ียุทธศาสตรดานการ
ทองเท่ียว 
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สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุมเปรียบเทียบ เดือน ต.ค.60 เปรียบเทียบ ต.ค.61 
ขอมูล ณ 6 พ.ย.2561 
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ   
    เดือน ต.ค.60 มีคดีเกิดข้ึน 4 คดี จับกุม 4 คดี และ ต.ค.61 มีคดีเกิดข้ึน 9 คดี จับกุม 8 คดี  
คิดเปน%ในการจับกุมได 88.89% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 80.93 ผลการปฎิบัติบรรลุ
เปาหมาย เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 5 คดี คดีท่ีเกิดในกลุมนี้เทาๆ 
กันคือคดีฆาผูอ่ืน,ทํารายรางกาย,ขมขืนกระทําชําเราและอนาจาร 
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
    เดือน ต.ค.60 มีคดีเกิดข้ึน 30 คดี จับกุม 16 คดี และต.ค.61 มีคดีเกิดข้ึน 31 คดี จับกุม 13 คดี คิดเปน%
ในการจับกุมได 41.94% เกณฑเปาหมายกลางท่ีกําหนดไวคือรอยละ 50.24 ผลการปฎิบัติไมบรรลุเปาหมาย 
เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 1 คดี คดีท่ีเกิดมากท่ีสุดในกลุมนี้คือคดี
ลักทรัพย  
3. ฐานความผิดพิเศษ 
    เดือน ต.ค.60 มีคดีเกิดข้ึน 3 คดี จับกุม 1 คดี และต.ค.61 มีคดีเกิดข้ึน 6 คดี จับกุม 4 คดี คิดเปน%ในการ
จับกุมได 66.67% เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการเกิดคดีเพ่ิมข้ึน 3 คดี คดีท่ีเกิดมาก
ท่ีสุดในกลุมนี้คือ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์และพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ 
4. ฐานความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 
    เดือน ต.ค.60 จับกุมผูกระทําผิด 204 ราย ผูตองหา 225 คนและต.ค.61 จับกุมผูกระทําผิด 226 ราย 
ผูตองหา 227 คน เม่ือเปรียบเทียบหวงเดียวกันกับปท่ีผานมามีแนวโนมการจับกุมผูกระทําผิดเพ่ิมข้ึน 22 ราย 
คดีท่ีจับกุมมากท่ีสุดในกลุมนี้คือยาเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัต ิ  เรงรัดมาตรการดานสายตรวจใหมีความถ่ีในการปรากฏกาย เพ่ือลด 
แรงจูงใจในการกระทําความผิด และเพ่ิมความเขมในการตั้งดานจุดตรวจ จุดสกัด 
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  2) สถานการณดานยาเสพติด 
  สถานการณปญหายาเสพติดของจังหวัดลําพูน ถือวาอยูในข้ันไมรุนแรง เนื่องจากจังหวัด
ลําพูนไมใชเปนแหลงผลิตเพียงแตเปนเสนทางลําเลียงผานไปยังพ้ืนท่ีตอนใน ผูคาสวนใหญเปนผูคารายยอย 
การแพรระบาดสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําพูน และอําเภอปาซาง ยาเสพติดท่ีแพรระบาดในพ้ืนท่ี            
สวนใหญเปนยาบา รองลงมาเปน กัญชา ฝน และไอซ ตามลําดับ  
  สถานการณการดําเนนิงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด  
  การบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนท้ังในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด 
และระบบตองโทษ ปงบประมาณ 2561  แยกรายสถานบริการไดแก อําเภอเมืองลําพูน รองลงมา ไดแก อําเภอ
ลี้ อําเภอปาซาง อําเภอแมทา อําเภอบานธิ อําเภอบานโฮง เวียงหนองลอง และทุงหัวชาง ตามลําดับ กลุมอายุ
ผูเขารับการบาบัดรักษาสวนใหญอยูในกลุมอายุระหวาง 15 -24 ป ซ่ึงเปนกลุมเยาวชน 

 
ผลการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด (แยกรายสถานบริการ) 

 
ที่มา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพนู ขอมูลปงบประมาณ 2561  (ตุลาคม 60 - 19 มีนาคม 61 

โรงพยาบาล ชาย หญิง รวม 

ลําพูน                    148                      12                     160  

แมทา                     45                        2                      47  

บานโฮง                     23                       -                        23  

ลี ้                    145                      11                     156  

ทุงหัวชาง                       4                       -                          4  

ปาซาง                     65                      10                      75  

บานธ ิ                     29                        4                      33  

เวียงหนองลอง                       6                        1                        7  

รวม                    465                      40                     505  
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ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ 
 

การพัฒนาประเทศไทยอยางมีทิศทางมีความจําเปนตองมีความชัดเจนในภาพเปาหมายคนไทยและ
สังคมไทยในอนาคต  เพ่ือสงผลใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีภารกิจในการปฏิบัติงานสามารถกําหนดแนวทางและ
จัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนา ซ่ึงเปนการลดความซํ้าซอน ลดการขาดความเปน
เอกภาพในการดําเนินงานของภาคสวนท่ีเก่ียวของและลดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศไทยท่ีมีอยูอยาง
จํากัด  

สภาวะสังคมไทยและภาพของคนไทยในป  พ.ศ. 2565 มีการคาดการณภาพอนาคตของคนไทยและ
สังคมไทย เพ่ือใหรับทราบแนวโนมเรื่องท่ีสําคัญและเก่ียวของใหสามารถเตรียมความพรอมรับมือกับสิ่งตาง ๆ 
ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
สังคมไทยและคนไทย ไดแก ประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี จะมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราท่ีเร็วข้ึนแบบกาวกระโดด  โดยมีปจจัยหลักท่ีผลักดัน คือ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

ในปจจุบันคนไทยมีอายุยืนมากข้ึน กลุมผูสูงอายุมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน วัยแรงงานมีสัดสวนในชวงอายุสูง
มากข้ึน กลุมเด็กและเยาวชนมีสัดสวนลดลงเล็กนอย คนมีการศึกษาสูงข้ึน ร่ํารวยข้ึน คนไทยมีความเครียดเพ่ิม
มากข้ึน สภาพเศรษฐกิจมีการแขงขันสูงข้ึน สังคมมีความเปนสังคมเมืองมากข้ึนและความเปนชนบทนอยลง 
สงผลใหมีปญหาเมืองใหญ มลพิษสูงข้ึน เกิดโรคระบาดใหม ๆ ในสัตวและคน กระแสการบริโภคนิยมเปน
กระแสหลักดานเศรษฐกิจ โดยมีกระแสเศรษฐกิจพอพียงกระจายเปนหยอม ๆ วัฒนธรรมการบริโภคจะ
คลายคลึงกันท่ัวประเทศ แตจะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ินเปนเอกลักษณและความภาคภูมิใจ 

ปญหาของสังคมและวิกฤตของประเทศไทย ควรแกไขดวยยุทธศาสตรเปดพ้ืนท่ีทางสังคมและพ้ืนท่ี
ทางปญญาอยางกวางขวาง  ซ่ึงอนาคตของประเทศไทยข้ึนอยูท่ีนวัตกรรมทางสังคมไมใชนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น ตองหานวัตกรรมท่ีจะชวยใหสังคมของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางท่ีมีดุลยภาพเพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตของคนไทย และควรมีการเตรียมการรองรับประชากรกลุมผูสูงอายุ 
คือ การใหผูสูงอายุอยูกับครอบครัวเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด  จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุมีโอกาสใชชีวิตรวมกับคนวัยเดียวกัน 
และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ  

โดยท่ัวไปการคาดการณภาพอนาคตของสังคม จะมีการกําหนดปจจัยดานตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไดแก ประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ท้ังนี้ การวิเคราะหและคาดการณภาพอนาคต สามารถทําไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับการ
ใหน้ําหนักความสําคัญกับปจจัยใดท่ีเปนปจจัยหลัก  ปจจุบันสวนใหญมีความเชื่อวา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
เปนพลังขับเคลื่อนหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด  อยางไรก็ตาม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ไมสามารถขับเคลื่อน
สังคมไดโดยลําพังแตตองอาศัยปจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนตัวกําหนดการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอม และ การใชพลังงาน (ท่ีมีจํากัด) ใหเหมาะสมกับการดํารงอยูของประชากร
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะประชากร สิ่งแวดลอม และ พลังงาน มีอิทธิพล กําหนด
สภาวะ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การเมือง เชนกัน  

แนวคิดการวิเคราะหเพ่ือคาดการณสังคมและคนไทยป พ.ศ. 2565 ในปจจุบันประเทศไทยพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ  ซ่ึงคําวา “ยุทธศาสตรชาติ” ถูกพูดถึงบอยครั้งในยุครัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) จนกระท่ังยุทธศาสตรชาติถูกเขียนข้ึนอยางเปดเผยครั้งแรกใน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 โดยเขียนวา "มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
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การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปน พลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทําการกําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได"  

จากมาตรา 65 นี้เอง ทําใหตองออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกวา "พระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560" เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการจัดทําตัวยุทธศาสตรชาติของจริง เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติของหนวยงาน
ราชการตาง ๆ  

ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ซ่ึงจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนภาพฝนของแผนการพัฒนาประเทศ ท่ีจะกําหนดกรอบและแนวทางการ
พัฒนาใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทําตาม เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน 
"ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน" 

จากวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ คือ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทําใหเปนแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร
ชาติ 6 ดาน ดังนี้  

1. ดานความม่ันคง (Security) ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีสุข  
2. ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ยกระดับศักยภาพใน

หลากหลายมิติ 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Enhancement Human 

Capital Development and Strengthening) พัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ มี
คุณภาพ 

4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Social Cohesion and Just 
Society) สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Sustainable 
Development and Growth) เติบโต สมดุล ยั่งยืน ท้ังเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต  

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Good Governance) 
ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 ไดทําการวิเคราะหแนวโนมสภาพเศรษฐกิจจาก
ขอมูลสภาพเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2562 ซ่ึงจากขอมูลในชวงตนป พ.ศ. 2562 นักวิเคราะหสภาพเศษฐกิจจาก
หลายแหงตางคาดการณวาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตไดประมาณรอยละ 4 หรืออยูในชวง
ระดับศักยภาพ แตผลกระทบจากภาวะกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับจีนสงผลกระทบตอปริมาณ
การคาโลกมากกวาท่ีหลายฝายประเมินกันไว ทําใหภาคการสงออกของไทยหดตัวจากเดิมท่ีคาดวาจะขยายตัว
สงผลกระทบตอรายไดและการจางงานในประเทศชัดเจนข้ึน จนทําใหเศรษฐกิจประเทศไทยปดทายป พ.ศ. 

https://ilaw.or.th/sites/default/files/draft_country_strategy_bill.PDF
https://ilaw.or.th/sites/default/files/draft_country_strategy_bill.PDF
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2562 กลับกลายเปนขยายตัวต่ํากวาระดับศักยภาพ  และสภาพเศรษฐกิจของไทยในป พ.ศ. 2563 เกิดภาวะ 
"VUCAWorld" ทําใหสภาพเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมจะชะลอตัวและตํ่ากวาระดับศักยภาพตออีกป ซ่ึงถาจะ
เปรียบเทียบใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนจะเหมือนคนท่ีเดิมคาดกันวาจะออกวิ่งเหยาะ ๆ กลับกลายเปนไดแค
เพียงการเดินประคองตัวเทานั้น เนื่องจากยังไมทันขามเดือนแรกของป พ.ศ. 2563 เกิดภาวการณระบาดของ
ไวรัสโควิด - 19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะจีน ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและการจางงานของ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับภาคการทองเท่ียวจํานวนมาก , ปญหาภัยแลงท่ีรุนแรงกวาท่ีคาด และพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีลาชา   

สถาณการณการระบาดของไวรัสโควิด 19 มีการแพรระบาดท่ัวโลกมากวาครึ่งป  ทําใหมีผูติดเชื้อ
สะสมมากกวา 8 ลานคน แตสถานการณในประเทศแถบอเมริกายังนาเปนหวง แมจะเริ่มผอนคลายลงบางจาก
จํานวนผูติดเชื้อในประเทศกลุมเอเชียท่ีชะลอลง และความคืบหนาลาสุดของการพัฒนาวัคซีนท่ีคาดวาจะเปน
ปจจัยสําคัญท่ีชวยปลดล็อกสถานการณได  ซ่ึงในอนาคตชวงหลังวิกฤติโควิด 19 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทย รวมถึงบริบทของสังคมและฐานวิถีชีวิตใหม (new normal) จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนี ้

จากวิกฤติโควิด 19 ครั้งนี้อาจกลาวไดวาเปน “วิกฤติท่ีไมเหมือนวิกฤติใดในอดีต (This time is really 
different)” โดยมีรูปแบบของการเกิดวิกฤติท่ีตางจากวิกฤติอ่ืนในอดีต เริ่มตนจากการแพรระบาดอยางรวดเร็ว
ของไวรัสโควิด 19 กลายเปนมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศตองใชมาตรการล็อคดาวน
ครั้งใหญ (Great Lockdown) เพ่ือจํากัดการแพรระบาด สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคนและทําให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกหยุดชะงักพรอมกัน (global simultaneous shocks) 
กิจกรรมการผลิตท่ีหยุดชะงักพรอมกับรายไดและกําลังซ้ือท่ีลดลงรุนแรงทําใหลุกลามเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก ซ่ึงในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือเปนวิกฤติคู ท้ังดานอุปทานและอุปสงคพรอมกัน (twin supply-
demand shocks) 

สถานการณท่ีเกิดข้ึนสงผลใหเศรษฐกิจโลกในปนี้มีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอย (recession) ทําให
รัฐบาลในหลายประเทศท่ัวโลกตองเรงอัดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 โดย
รายงาน Word Economic Forum ชี้วา เม็ดเงินท่ีรัฐบาลแตละประเทศใชในครั้งนี้มีขนาดใหญกวาในอดีตเปน
ประวัติการณ โดยกลุมเศรษฐกิจหลัก (advanced economies) มีการอัดฉีดเงินถึงรอยละ 14 - 28 ของ GDP 
ขณะท่ีกลุมตลาดเกิดใหม (emerging economies) อยู ท่ีประมาณรอยละ 4 ของ GDP สวนไทยและ
ออสเตรเลียใกลเคียงกันท่ีรอยละ 9 - 10 ของ GDP 

วิกฤติครั้งนี้เปรียบเสมือนสงครามท่ีมนุษยตองตอสูกับศัตรูท่ีมองไมเห็น และไมมีชาติใดท่ีจะหนีจาก
ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจได แตขนาดของผลกระทบและทิศทางการฟนตัวของแตละประเทศตางกัน
ข้ึนกับ 4 ปจจัย คือ (1) ระยะเวลาการล็อคดาวน ซ่ึงข้ึนกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และความ
รวมมือของประชาชน (2) ระดับการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ประเทศท่ีเชื่อมโยงกับหวงโซการผลิตโลกหรือพ่ึงพา
การสงออกและการทองเท่ียวสูงจะไดรับผลกระทบท่ีสูงกวา (3) พ้ืนฐานโครงสรางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในหลาย
ประเทศขยายตัวต่ํามานาน บางประเทศไดรับผลกระทบจากสงครามการคา ขณะท่ีบางประเทศมีปญหาหนี้
ทวมทําใหเศรษฐกิจเปรียบเสมือนผูปวยเรื้อรังท่ีอาจฟนตัวไดชากวา และ (4) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐ ซ่ึงถือไดวาเปนยาแรงท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหเศรษฐกิจฟนตัว 
           เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 และการปรับตัวสู 
New Normal มีแนวทางในการฟนตัวจะข้ึนกับความสามารถในการปรับตัวของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ 
ใหเขากับฐานวิถีชีวิตใหมและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจโลกท่ีกลาวไปแลวกอนหนาเปนสําคัญ ถาเรา
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ปรับตัวเขากับโครงสรางใหมไดเร็ว เศรษฐกิจไทยคาดวาจะฟนตัวแบบ “เครื่องหมายถูก” คือ เศรษฐกิจไถลลง
เร็ว แลวคอย ๆ ฟนตัวอยางชา ๆ ตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอการ
ฟนตัว คือ การควบคุมการแพรระบาด การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การปรับตัวของธุรกิจและแรงงาน และ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจบาซูกาการคลังของภาครัฐ 
            - มิติดานเศรษฐกิจมหภาค มาตรการล็อกดาวนท่ีเขมขนสงผลขางเคียงตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางมาก ลาสุด ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยป พ.ศ. 2563 จะหดตัวท่ี
รอยละ 5.3 โดยยังมีความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากกวานี้ เพราะหากพิจารณาปจจัยกําหนดทิศ
ทางการฟนตัวตามท่ีกลาวไวกอนหนา พบวา (1) ไทยถือเปนประเทศท่ีมีระดับการพ่ึงพาเศรษฐกิจตางประเทศ
สูง มูลคาความเสียหายในครั้งนี้จึงสูง โดยขอมูลลาสุด ณ เมษายน พ.ศ. 2563 พบวา ภาคสงออกซ่ึงมีขนาด
ใหญคิดเปนรอยละ 60 ของ GDP หดตัวสูงรอยละ 16 ขณะท่ีภาคทองเท่ียวซ่ึงมีขนาดรอยละ 17 ของ GDP 
หดตัวรอยละ 100 นอกจากนี้ (2) ปจจัยพ้ืนฐานทางโครงสรางเศรษฐกิจไทยกอนเกิดวิกฤติโควิด 19 ก็มีความ
เปราะบางอยูแลว ท้ังจากการลงทุนในประเทศท่ีอยูในระดับต่ํายาวนาน ธุรกิจ SMEs และแรงงานสวนใหญไม
สามารถแขงขันได และมีปญหาหนี้ครัวเรือนสูง ซ่ึงถือเปนขอจํากัดสําคัญของการฟนตัวในระยะตอไป 

- มิติดานการควบคุมการระบาด ประเทศไทยไดรับคําชื่นชมจากท้ังองคการอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) และนานาประเทศวา เปนประเทศกําลังพัฒนาประเทศเดียวท่ีถูกจัด
ใหอยูใน 10 อันดับประเทศท่ีสามารถคุมการแพรระบาดโรคโควิด 19 ไดดี รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
จัดการกับการแพรระบาดอยางดี มีปจจัยสนับสนุนคือความรวมมือของประชาชน และระบบเครือขายการดูแล
สุขภาพระดับชุมชนผานกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขกวา 1 ลานคนท่ัวประเทศ  
            - มิติดานแรงงาน การปดสถานประกอบการทําใหแรงงานบางสวนถูกเลิกจาง โดยแรงงานใน
เมืองใหญท่ีทํางานในภาคบริการ โรงแรม และภัตตาคาร ปรับตัวโดยตัดสินใจกลับภูมิลําเนา ประกอบดวยกลุม
ท่ีจําเปนตองกลับเพราะถูกเลิกจาง กลุมท่ีกลับดีกวาไมกลับเพราะสถานประกอบการปดชั่วคราว และกลุมท่ี
กลับเพ่ือไปตั้งหลักหรือทํางานจากบานในตางจังหวัด ขณะท่ีแรงงานกลุมตอนตน (อายุ 15 - 29 ป) อาจไดรับ
ผลกระทบในระยะยาว เพราะหากเศรษฐกิจไมฟนตัวจะทําใหกลุมนี้หางานไดยากข้ึน อยางไรก็ดี ภาครัฐไดเขา
มาเยียวยาอยางเรงดวนโดยแรงงานในระบบไดรับเงินชดเชยตามเกณฑประกันสังคม ณ เมษายน 2563 มี
สถานประกอบการขอรับสิทธิหยุดชั่วคราว 9 หม่ืนราย และมีผูขอรับสิทธิวางงาน 4.6 แสนราย รวมท้ังมีการ
จายเงินเยียวยาตามมาตรา 39 และ 40 แกลูกจางชั่วคราวและอาชีพอิสระรายละ 5,000 บาท เปนเวลา 3 
เดือน ขณะท่ีภาครัฐมีเงินเยียวยาภายใต “โครงการเราไมท้ิงกัน” สําหรับแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีผูผานเกณฑ 
22.3 ลานราย (ณ วันท่ี 2 เมษายน 2563) สะทอนถึงความเดือดรอนของประชาชนทุกภาคสวนเปนวงกวาง  
           วิกฤติครั้งนี้มีการใชมาตรการล็อคดาวนมีตนทุนท่ีสูงเพ่ือแลกกับชีวิตและสุขภาพของประชาชน และ
ไดเรียนรูวาปญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไมใชเปนเรื่องแยกสวนกัน รวมท้ังไดเห็นทรัพยากรสําคัญ
ของชาติคือ พลังความรวมมือกันอยางเขมแข็งจากทุกภาคสวน ในระยะขางหนาควรใชพลังนี้ตอยอดตอไปเพ่ือ
พลิกวิกฤตินี้ใหเปนโอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนานใหญ (Great Reset) โดยผสมผสานกับแนวคิด
ขอเสนอของ Klaus Schwab ดังนี้ 
            1. การชวยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคูไปกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระยะ
ยาว ภาครัฐควรใชเงินงบประมาณขนาดใหญนี้ เยียวยาผู ท่ีไดรับความเดือดรอนใหกระจายไปใหตรง
กลุมเปาหมาย รวมท้ังนําเงินทุมลงทุนเพ่ือใหเกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหมของประเทศเพ่ือแกปญหาโครงสราง
เศรษฐกิจไปพรอมกัน เชน การลงทุนดานสาธารณสุข การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและอาชีพโดยชุมชน การ
พัฒนาโครงการภายใตแผนบริหารจัดการน้ํา 20 ป (ป 2561–2580) ใหเกิดข้ึนจริงเพ่ือแกปญหาภัยแลงและน้ํา



157 
 

ทวมท่ีมักสรางความเสียหายแกเกษตรกร การพัฒนาเมืองสีเขียว การสรางระบบนิเวศ การพัฒนาทักษะ
แรงงานและสรางอาชีพ โดยเฉพาะแกแรงงานท่ียายกลับทองถ่ินและแรงงานท่ีตกงานในเมืองใหญ ชวยใหเกิด
การจางงานและสามารถชดเชยผลกระทบจากวิกฤติไดอีกทางหนึ่ง 
            2. การปฏิรปูระบบสถาบันเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอการเติบโตอยางยั่งยืน โดยการสรางระบบตลาด
แขงขันท่ีเปดกวางและเปนธรรม การแขงขันเสรีท่ีสรางแรงจูงใจใหแรงงานพัฒนาตนเอง และสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหแขงไดในตลาดโลก การปฏิรปูนโยบายสาธารณะท่ีมีเปาหมาย
สูงสุดเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พรอมท้ังทบทวนการลดหยอน
ท่ีเอ้ือประโยชนตอผูมีรายไดสูง หรือวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม
ใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานท่ีทํางานรูปแบบใหม ๆ และการขยายอายุแรงงานในระบบ 
            3. การติดอาวุธเครื่องมือดานเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับการเติบโต
และกาวใหทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว ท้ังดานการสาธารณสุข เชน การแพทยทางไกล การศึกษา เชน การเรียน
การสอนออนไลน  การขนสง เชน บริการดิลิเวอรี และการทํางานจากท่ีบาน เพ่ือใชวิกฤตินี้ใหเปนโอกาสเพ่ือ
กาวกระโดดความรูและทักษะทางเทคโนโลยีแกประชาชนท่ัวไป และเพ่ือพัฒนาประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลใหได 
           4. การสร างความตระหนักรู และการมีส วนร วมของประชาชนในการเร ง พัฒนา
ทักษะ นอกเหนือจากประชาชนตองชวยกันรักษาสุขอนามัยเพ่ือปองกันการระบาดรอบสอง และยืดหยุนในการ
ปรับตัวใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตฐานวิถีชีวิตใหมโดยเร็วแลว ภาคประชาชนตองเรงพัฒนา
ศักยภาพตนเองใหเปน “แรงงานแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21” ในยุคท่ีคนตองทํางานรวมกับเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีมากข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได แรงงานจึงตองมีความยืดหยุนพรอมเรียนรูตลอดเวลา (lifelong 
learning) โดยเฉพาะในสาขาท่ีจําเปนตออาชีพในอนาคต เชน ความรูดานเทคโนโลยี ความรูดานการตลาด
โดยเฉพาะออนไลน ภาษาตางประเทศ รวมถึงทักษะการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship) เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการจางงานและเพ่ิมรายได 
 จากแนวทางแกไขสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากวิกฤติครั้งนี้คือ พลังความรวมมือกันอยาง
เขมแข็งจากทุกภาคสวน ดังนั้น จึงทําการสํารวจขอมูลของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน โดยการมอบหมาย
ให ทุกอํา เภอดํา เนินการลง พ้ืน ท่ีสํ ารวจในดานเศรษฐกิจ ด านสั งคม ด านความม่ันคง และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวทําการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึง
การรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นนายอําเภอทุกอําเภอเปนเจาภาพรวมกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1. การประชุมชี้แจงประเด็นท่ีสําคัญและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 
2565) ฉบับทบทวนใหม (รอบป พ.ศ.2565) และกรอบเวลาในการทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน 
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนพัฒนาอําเภอ ตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
      (1) การทบทวนแผนหมูบาน/ชุมชน เปนการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครอง  สวน
ทองถ่ินในการใชเวทีทบทวนแผนหมูบาน/ชุมชน และการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      (2) การจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยใชฐานขอมูลจากสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี และการพิจารณาจัดทําลําดับ
ความสําคัญของประเด็นความตองการในระดับพ้ืนท่ี และการพิจารณาวา ลักษณะปญหาความตองการ หรือ
กิจกรรมใดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการเพ่ือพิจารณานําเสนอตอคณะกรรมการประสานแผน
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับอําเภอและจังหวัด สําหรับและการรวบรวมประเด็นปญหาความตองการ
บรรจุในแผนพัฒนาอําเภอ เพ่ือรายงานใหจังหวัดทราบ 
  2. การรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี ไดดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
       (1) การนําเสนอปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยการจัดการ
ประชุมเพ่ือรับฟงปญหา โดยใหทุกอําเภอเปนผูนําเสนอปญหา และใหกลุมภารกิจ (Cluster) ทุกกลุม ไดแก 
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานความม่ันคง และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สรุป
ประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีตอบสนองตอกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
        (2) การกําหนดแนวทางการแกไขและพัฒนาปญหาความตองการของประชาชนพ้ืนท่ี  
เปนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการวาประเด็นใดควรนํามาพิจารณาจัดทํา
แผนงาน/โครงการเพ่ือใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณใด ไดแก งบพัฒนาจังหวัดและเสนอขอจาก
กระทรวง กรมท่ีเก่ียวของ และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด   
        (3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานติดตาม เพ่ือรับทราบ
ปญหาในการดําเนินการ และสอบถามสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาแผนงานโครงการใหสอดคลองกัน 
 ท้ังนี้ สามารถสรุปการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในดานตาง ๆ โดยจัดเรียงตามลําดับ
ความสําคัญได ดังนี้ 
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ท่ี สภาพปญหา ความตองการ พ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหา/ความ
รุนแรงของปญหา 

1 ปญหาดานสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ โดย
สามารถจําแนกไดดังนี้ 

ถึงแมวาจะมีการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดดี
ในระดับหนึ่งแตจังหวัดจําเปนตอง
ใหบริการรองรับกลุมแรงงานท่ีมาอยู
อาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัด จํานวนประมาณ 
100,000 คน ทําใหเกิดความไม
เพียงพอตอความตองการ 

8 อําเภอ 
(โดยเฉพาะแหลงชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม) 

 1.1 การขาดแคลนน้ํา - แหลงกักเก็บน้ําตนทุนไมเพียงพอ 
ปริมาณน้ําฝนในฤดูแลวมีปริมาณนอย 
จังหวัดขาดศักยภาพในการพัฒนา
แหลงกักเก็บขนาดใหญ มีขนาดไม
เพียงพอในการรองรับน้ํา ทําใหขาด
ประสิทธิภาพในการเติมน้ําในชวงฤดู
น้ําหลาก 
- การใหบริการสาธารณะดานน้ํา เพ่ือ
การอุปโภค บริโภค ยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีการใหบริการของการ
ประปาสวนภูมิภาคมีจํากัด และยังไม
ครอบคลุม 
- การใหน้ํามีจํานวนมากข้ึนทําให
ปริมาณน้ําท่ีกักเก็บไมเพียงพอตอ
ความตองการ และขาดความสมดุลทํา
ใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ 

 

 1.2 ไมมีแหลงกําจัดขยะ - ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาใจวาตอง
นําขยะไปท้ิงในพ้ืนท่ีหางไกล นอก
พ้ืนท่ีในปา สถานท่ีรกราง สรางปญหา
ใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีตามมา ทําใหเกิด
ปญหาข้ึนได ท้ังนี้เนื่องจากมีอัตราการ
ขยายตัวของชุมชน สถานประกอบการ 
โรงงาน บานพักอาศัยอยางตอเนื่อง 

 

2 ปญหาภัยธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

- ปญหาอุทกภัย (น้ําทวมในฤดูน้ํา
หลาก) ในพ้ืนท่ีรับน้ําจากลําน้ําแมทา
และแมน้ําลี้ จะมีความรุนแรงท่ีสุด 
เนื่องจากสภาพลําน้ํามีความลาดชัน 
และไมมีแหลงกักเก็บน้ําอยางเพียงพอ 
ทําใหเกิดปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง ถนน 

อําเภอแมทา อําเภอบาน
โฮง อําเภอลี้ 

 อําเภอเวียงหนองลอง  
และอําเภอปาซาง 
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ท่ี สภาพปญหา ความตองการ พ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหา/ความ
รุนแรงของปญหา 

ท่ีสวน บานเรือน ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอําเภอแมทา บานโฮง ลี้ เวียง
หนองลอง และปาซาง 

  - ปญหาภัยแลง เนื่องจาก
ความสามารถในการจัดการแหลงนา
เพ่ือรองรับปริมาณน้ํา หรือการชะลอ
การไหลของน้ํา เพ่ือนํามากักเก็บไวใช
ยังไมเพียงพอ และอางเก็บน้ําท่ีมีอยู
ไมไดตั้งอยูในทิศทางหรือพ้ืนท่ีท่ีจะ
สามารถรองรับปริมาณน้ําดังกลาว 
สวนอางเก็บน้ําท่ีมีอยูหลายแหงท่ี
สามารถรองรับน้ําได แตมีปญหาใน
ดานประสิทธิภาพการรับน้ํา เนื่องจาก
มีขนาดเล็ก และการกอสรางในพ้ืนท่ีท่ี
เปนความตองการของประชาชนใน
หลายอําเภอ มีปญหาเปนพ้ืนท่ีในเขต
ปา 

8 อําเภอ 

  - ปญหาหมอกควันและไฟปา 
เนื่องจากการเผาวัชพืชทางการเกษตร 
และการแผวถางเผาปาเพ่ือกําจัด
วัชพืชและเตรียมพ้ืนท่ีการเกษตร ทํา
ใหในบางพ้ืนท่ียังไมสามารถควบคุมได 
เนื่องจากขอจํากัดของบุคลากร และ
ปญหาการปกคลุมมาจากพ้ืนท่ีจังหวัด
ใกลเคียง 

พ้ืนท่ีท่ีมีความรุนแรง 
ไดแก อําเภอลี้ อําเภอแม
ทา อําเภอบานโฮง อําเภอ
ทุงหัวชาง 

  - ปญหาวัชพืชในแมน้ํากวง ทําใหเกิด
ปญหาน้ําเนาเสีย เนื่องจากมีพ้ืนท่ีการ
รับน้ํามาจากจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงกลุม
จังหวัดฯ ควรจะมีมาตรการในการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ 

อําเภอเมืองลําพูน 

  - ปญหาการใชสารเคมีในภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ทา
ใหเกิดสารเคมีตกคางในรางกาย 
กอใหเกิดปญหาสุขภาพท้ังในกลุมของ
ผูใชแรงงานและประชาชนท่ัวไป 

8 อําเภอ 
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ท่ี สภาพปญหา ความตองการ พ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหา/ความ
รุนแรงของปญหา 

รวมท้ังทําใหเกิดปญหาความเสื่อม
โทรมของสภาพดินเพ่ือการเกษตร 

3 โครงสรางพ้ืนฐาน - โครงสรางบริการข้ันพ้ืนฐานท้ังถนน
มาตรฐานระบบไฟฟา และแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
- ถนนชํารุด เสียหาย และบางแหงยัง
เปนลูกรัง ทําใหเกิดฝุน 
- ความตองการถนนเพ่ือการเกษตร 
สภาพพ้ืนผิวถนนเดิมเปนถนนลูกรัง มี
สภาพเปนหลุมบอ เปนอุปสรรคตอ
การขนสงพืชผลทางการเกษตร 
- เกิดจากดานโครงสรางพ้ืนฐานเดิมท่ี
ชํารุด เสียหาย ใชการไมได และมีบาง
สิ่งท่ีตองการใชสําหรับอํานวยความ
สะดวกในดานการคมนาคมขนสง 

8 อําเภอ 

4 ปญหาดานการสรางรายได - รายไดจากภาคเกษตรไมแนนอน 
วางงาน 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ํากวา
ทุน 
- ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดไมได
มาตรฐาน 

อําเภอปาซาง ตําบลปาก
บอง ตําบลมะกอก ตําบล
บานเรือน ตําบลทาตุม 
ตําบล 
อําเภอบานธิ ตําบลบานธิ 
ตําบลหวยยาบ 

อําเภอบานโฮง 
ตําบลปลาสะวาย 
อําเภอลี้ ตําบลลี้ 
ตําบลแมลาน 
ตําบลนาทราย 

ตําบลกอ ตําบลปาไผ 
ตําบลดงดํา 

5 ปญหาดานอ่ืน ๆ  - ท่ีดินทํากินไมเพียงพอ ปญหา
เอกสารสิทธิ์ เขตอุทยานแหงชาติฯ 

อําเภอเมืองลําพูน ตําบล
มะเขือแจ/ศรีบัวบาน/ปา
สัก/ริมปง/ตนธง/อุโมงค 

อําเภอบานโฮง 
ตําบลเหลายาว 

  - ปญหายาเสพติด การพนัน และ
ปญหาอาชญากรรม หนี้ครัวเรือน 

อําเภอเมืองลําพูน ตําบล
บานกลาง/ปาสัก/ 

มะเขือแจ 
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ท่ี สภาพปญหา ความตองการ พ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหา/ความ
รุนแรงของปญหา 

อําเภอบานโฮง 
ตําบลเหลายาว 

  - ขาดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
นักทองเท่ียวมีนอย  

อําเภอปาซาง ตําบลปาก
บอง ตําบลมะกอก 

ตําบลทาตุม 
  - กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกหญาแพง

โกลา อําเภอบานโฮงตองการสถานท่ี
จัดเก็บและเครื่องจักรกลเพ่ือใชในการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพของหญาแพง
โกลา ขาดเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย
ในการเก็บเก่ียวผลผลิต ทําใหไม
สามารถสงผลผลิตออกสูตลาดไดทัน 
อีกท้ังขาดสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บผลผลิต
กอนออกสูตลาดท่ีเหมาะสม ทําใหการ
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตหญาแพง
โกลา ไมไดผลดีเทาท่ีควร 
- ตองการใหมีศูนยการเรียนรู ICT 
ชุมชน ยุคปจจุบันการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไดหลอมรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการทางธุรกิจและวิถี
ชีวิตประจําวันของประชาชน สงผลให
การใชงานอินเตอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณพกพา
ในชีวิตประจําวันท่ัวไปของประชาชน
เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการสงเสริมให
ประชาชนในชุมชนทองถ่ินเขาถึงและ
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล รูจักประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ประจําวัน เชน การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การสรางอาชีพ การสราง
รายได ท้ังจากผลิตภัณฑชุมชน 
ประเพณี วัฒนธรรม และแหลง
ทองเท่ียวชุมชน จึงเปนเรื่องจําเปน 
และมีความสําคัญอยํางมาก 

อําเภอบานโฮง 
ตําบลบานโฮง 
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(1) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานความมั่นคง และ ความสงบ
เรียบรอย 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

ดานการเกษตร 

1. เกษตรกรยังขาดการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมมาใชในกระบวน 
การผลิตและการตลาด 
2. สวนใหญกระบวนการผลิตยังไมได
มาตรฐานสากล 
3. การประชาสมัพันธยังไมเปนท่ีรูจัก
แพรหลาย 
4. การสงเสริมและประชาสัมพันธยังไม
เปนท่ีรูจัก แพรหลาย 

1. มีการเปลีย่นแปลงโยกยาย
ขาราชการเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบบอย 
ทําใหงานไมตอเน่ืองและบางหนวยงาน
ขาดแคลนบุคลากร 
2. กลุมและองคกรตาง ๆ ยังไมเขมแข็ง
เทาท่ีควร 
3. ภูมิปญญาทองถ่ินยังขาดการพัฒนา การ
อนุรักษสบืทอดท่ีจริงจังตอเน่ืองรวมท้ัง
ขาดการประชาสัมพันธ 
4. การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ
ดานสังคม ศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ ยงัมี
นอย ลาชา/มเีง่ือนไขมาก ขาดความ
คลองตัว 
5. องคกรทองถ่ินใหความสําคัญและ
สนับสนุนดานสังคม ศลิปวัฒนธรรม
นอย 
6. ขาดการจัดการขอมูลสารสนเทศดาน
สังคม ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคเหนือซึ่งมีแรงงานจากท้ัง
ตางประเทศ และตางจังหวัดเปนจาํนวน
มาก มีสภาพเปนสังคมเมือง สงผล
กระทบตอสังคมเดมิท่ีอยูใกลเคยีงสูง 

1. ประชาชนสวนใหญมองเห็นวาการ
แกไขปญหายาเสพติดเปนหนาท่ีของ
ราชการเพียงฝายเดยีว 
2. อยูในเขตพ้ืนท่ี Heart Land (นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ) ทําใหมีปจจัยท่ี
เก่ียวของและมีขอจํากัดในการปองกัน 
ปราบปรามและแกไขปญหามาก 
3. ยังมีการลักลอบขนยาเสพติด สนิคา
หนีภาษี แรงงานตางดาว ฯลฯ เขามาใน
ประเทศมากข้ึน ซึ่งอําเภอเมืองลาํพูน
เปนอําเภอหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบ 
4. ประชาชนบางสวนยังมีการปกปด
ขอมูลยาเสพติดโดยเฉพาะหาก
เก่ียวของกับบุตรหลาน เครือญาต ิ
5. งบประมาณท่ีไดรับยังไมเพียงพอ 
อปท. ยังใหความสําคัญกับภารกิจน้ีไม
เทาท่ีควร 
6. ขอมูลท่ีจัดเก็บจากพ้ืนท่ียังไมเปน
ระบบ ทําใหขอมูลท่ีไดรับไมถูกตอง
ครบถวน และไมเปนปจจุบัน 
7. ยังไมสามารถลงลึกถึงปญหาท่ีแทจริง 
เน่ืองจากมีการปดบังขอมูลท่ีแทจริง 
โดยเฉพาะในครอบครัวหรือสถานศึกษา  

1. มีการเปลีย่นแปลงโยกยาย
ขาราชการท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีอยูบอย 
ๆ 
2. ขาดการประสานงานระหวาง
เครือขายและบุคลากรในพ้ืนท่ีอยาง
ตอเน่ือง 
3. สวนราชการงบประมาณมีจํากัด 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาด
ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและการ
บังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของ เชน 
พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร การควบคมุมลพิษ
ทางนํ้า อากาศ และเสียง ฯลฯ 
5. ขาดการประสานเช่ือมตอขอมูล
ระหวางเครือขายและองคกรตาง ๆ  
6. ขาดความตระหนักในความสําคญั
และการสรางความรู ความเขาใจในการ
ดูแล รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูมีสวนได
เสียอยางจริงจังตอเน่ือง 
7. อุปกรณมีจํากัด และไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน  
8. การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของยังไม
มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

1. ปญหาท่ีดินทํากินไมเพียงพอ ปญหา 
เอกสารสิทธ์ิ เขตอุทยานแหงชาตฯิ 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานความมั่นคง และ ความสงบ
เรียบรอย 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

ดานการเกษตร 

8. สังคมเริ่มเปลีย่นไปสูสังคมเมือง มี
ประชาชนจากตางถ่ินเขามาอาศัยมาข้ึน 
การบริโภค วัฒนธรรม คานิยมตะวันตก
เริ่มเขามามีอิทธิพลโดยเฉพาะตอเด็ก
และเยาวชน ความเปนสังคมชนบทเริ่ม
จางหายไป สังคมมีความขัดแยงและ
แตกแยกมากข้ึน 
9. โรงพยาบาล ยังเปนขนาดเล็กไม
เพียงพอบริการประชาชนและยังขาด
แคลนท้ังบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณท่ี
ทันสมัย 
10. การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของยังไม
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 
11. ตองการพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือสงเสรมิคุณภาพชีวิตในการ
เขาถึงสาธารณประโยชน เชน ระบบ
ประปาหมูบาน สะพานชํารุดเสียหาย 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

8. ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู 
ประสบการณ และระบบอุปกรณ IT ท่ี
ทันสมัยและมีคณุภาพสําหรับใชจัดเก็บ
ขอมูลและประมวลผล 
9. ปญหายาเสพติด การพนัน หน้ี
ครัวเรือน 

9. มลภาวะ/สิ่งแวดลอม ปญหา
ผักตบชวา ขยะ เศษอาหาร 
10. ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 
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(2) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 

ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานการเกษตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพการเกษตร มรีายไดระดับ
ปานกลาง ผลผลิตทาง
การเกษตรมีราคาไมแนนอนตาม
กลไกตลาด ยังขาดการพัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการผลติ 
เชน นํ้า ถนน ไฟฟา ฯลฯ 
รวมท้ัง การบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมตั้งแตกระบวนการผลิต 
การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ขอมูล ขาวสาร รวมท้ังการ
จัดการดานการตลาดท่ีดี ดาน
แรงงานยังขาดแคลนแรงงาน
ฝมือ ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากอยูใกลตลาดสินคา 
และใกลตลาดแรงงาน จึงมีความ
ไดเปรียบ เชิงเปรยีบเทียบกับ
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หากไดรับการ
สงเสริมพัฒนาในทิศทางท่ี
ถูกตอง เหมาะสม 
2. ปญหาดานการทองเท่ียว 
นักทองเท่ียวมีจํานวนนอย ขาด
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

1. เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยูใกลจังหวัด
เชียงใหมซึ่งเปนศูนยกลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียวของภาคเหนือและอยู
ใกลกับนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือลําพูน ประกอบกับ
ปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน
(Globalization) มีการ
ติดตอสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วไร
ขีดจํากัด ทําใหสภาพสังคม
โดยรวมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
จากสภาพสังคมเกษตรกรรม
ชนบทสูความเปนสังคมเมือง
อยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด 
รวมท้ังการท่ีคนรุนใหมมี
แนวโนมทัศนคติวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมมากข้ึน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ถูกละเลยขาดการ
บูรณะ พัฒนา สืบทอดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ทําใหสงผล

1. ทรัพยากรดินและปาไม 
ปจจุบันดินสวนใหญมีแนวโนม
สภาพเสื่อมโทรม สญูเสียความ
อุดมสมบูรณของธาตุอาหารใน
ดิน มีการสะสมของสารเคมี
เน่ืองจากการใชสารเคมีในภาค
การเกษตรและใน
ภาคอุตสาหกรรมการยอมผา ยัง
ขาดการบรหิารจดัการท่ี
เหมาะสม มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม
เพ่ือขยายท่ีดินทําการ
เกษตรกรรม ตลอดจนปญหา
การถูกทําลายโดยไฟปา ฯลฯ 
2. ทรัพยากรน้ํา ยังขาดการ
บริหารจดัการท่ีดีและเหมาะสม
แหลงตนนํ้าขาดความอุดม
สมบูรณเน่ืองจากการถูกบุกรุก
ทําลายปาไม หรือถูกรุกล้ําแหลง
นํ้าสาธารณะตาง ๆ ขาดแคลน
แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค บางพ้ืนท่ี
ประสบปญหามีการปนเปอนใน
นํ้าใตดิน อันเน่ืองจากการใช
สารเคมี และบางพ้ืนท่ีมีสาร

1. เน่ืองจากประชากรสวนใหญ
เปนสังคมเกษตรชนบทท่ียังขาด
การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ี
ถูกตองเหมาะสมจึงทําใหรายได
จากผลผลติทางการเกษตรมี
รายไดต่ํา ยังไมมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในครัวเรือนเทาท่ีควร
เมื่อเปรยีบเทียบกับภาวะคา
ครองชีพในปจจุบัน การอยูใกล
แหลงเจรญิท่ีเปนสังคมเมืองก็
เปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลเรงใหมี
การเปลีย่นสภาพสังคมดั้งเดิมสู
สังคมเมืองเร็วข้ึนทําใหทําใหเกิด
ความขัดแยงทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตโดยรวม นอกจากน้ี
เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีรอยตอ
ระหวางจังหวัด มีการคมนาคมท่ี
สะดวกหลายเสนทางจึงทําให
สถานการณการแพรระบาดของ
ยาเสพตดิมีแนวโนมทวีความ
รุนแรงมากข้ึนซึ่งเปนปจจัย
สําคัญประการหน่ึงท่ีสงผล
กระทบตอการพัฒนาในทุก ๆ 
ดาน 

1. การสงเสริมและการพัฒนา
เกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย 

1. โครงสรางบริการข้ันพ้ืนฐาน
ท้ังถนนมาตรฐานระบบไฟฟา 
และแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ฯลฯ 
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ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานการเกษตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ และฝมือแรงงาน 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ต่ํากวาทุน 

กระทบตอวิถีการดํารงชีวิตท้ัง
ระดับครอบครัว หมูบาน/ชุมชน 
2. ปญหาการวางงานของ
ประชาชนในอําเภอ 

ฟลูออไรดในนํ้าใตดินปรมิาณสูง
เกินมาตรฐาน และยังประสบกับ
อุทกภัยและภัยแลงทุก ๆ ป 
3. มลพิษทางอากาศ ยังมี
สถานการณไฟปา สภาวะหมอก
ควันจากการเผาในท่ีโลง มลพิษ
จากยานพาหนะ การปศุสตัว 
(กลิ่นข้ีหมู) การท้ิงขยะลงแมนํ้า
ลําคลองและขางทาง ไมมีการคัด
แยกขยะ ฯลฯ 

 
 

(3) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานความมั่นคง 
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานเกษตร 

1. กระบวนการผลิตยังไมเขาสู
ระบบมาตรฐานคณุภาพทางการ
ผลิตตามระบบสากล 
2. เกษตรกรยังขาดการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมยัและ
เหมาะสมมาใชในการเกษตรและ
ปศุสัตว 
3. การสนับสนุนการผลิตภาค
เกษตรกรรมยังไมครอบคลุมและ

1. ขาราชการ เจาหนาท่ียังตอง
พัฒนาศักยภาพความเปนมือ
อาชีพท่ีสามารถใหการสนับสนุน 
การพัฒนาภาคเอกชนและ
ประชาชนและบางหนวยงาน
ขาดแคลนบุคลากร 
2. กลุมและองคกรตาง ๆ ยังไม
เขมแข็งเทาท่ีควร 
3. ภูมิปญญาทองถ่ินยังขาดการ
พัฒนา การอนุรักษสืบทอดท่ี

1. ยังมีการลักลอบขนยาเสพติด 
สินคาหนีภาษี แรงงานตางดาว 
ฯลฯ เขามาในประเทศมากข้ึน 
ซึ่งอําเภอบานธิ เปนอําเภอหน่ึง
ท่ีไดรับผลกระทบ 
2. เปนพ้ืนท่ีรอยตอจังหวัดทําให
ยากในการปองกันและแกไข
ปญหา 
3. อยูติดพ้ืนท่ี Hart Land (นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ) ทําใหมี

1. เจาหนาท่ี (บางราย) มีเจตนา
ทุจริต ประพฤติมชิอบ 
2. การปฏิบัตริาชการบางเรื่องมี
ข้ันตอนท่ีมากและเครงครดัตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
3. มีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ระเบียบปฏิบัตติาง ๆ 
ของทางราชการไมเปนท่ีรูกัน
แพรหลาย ตามระเบียบ กฎหมาย 

1. มีการเปลีย่นแปลงโยกยาย
ขาราชการท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
อยูบอย ๆ 
2. ขาดการประสานงานระหวาง
เครือขายและบุคลากรในพ้ืนท่ี
อยางตอเน่ือง 
3. สวนราชการงบประมาณมี
จํากัด 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยังขาดประสิทธิภาพในการ

1. ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพต่ํา บางชนิดไมได
มาตรฐาน 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ํา  
3. ตนทุนการผลติทางการเกษตร
มีราคาสูง  
4. ไมมีตลาดรองรับสินคา  
5. สินคาของชุมชนขาดการ
สงเสริมจากหนวยงานของรัฐ 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานความมั่นคง 
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานเกษตร 

พอเพียง เชน แหลงนํ้า ระบบ
ชลประทาน ฯลฯ 
4. การใชท่ีดินยังไมถูกตอง
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ขาด
การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
5. ผลิตภัณฑสินคาชุมชนยังไมได
มาตรฐานและขาดการสงเสริม
พัฒนาท่ีตอเน่ือง 
6. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
ในชวงฤดูเก็บเก่ียว 
7. เขตการคาเสรี มผีลกระทบ
ตอเกษตรกร เน่ืองจากประเทศ
ขางเคียง ตางก็มีผลผลิต
คลายกัน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและ
โบราณสถานขาดการบูรณะ
พัฒนาในมิติของการสงเสริมการ
ทองเท่ียวและการประชาสัมพันธ
และขาดการบริหารจัดการท่ี
ถูกตอง เหมาะสม 
10. แหลงศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต
ชาวไทลื้อ ไทยอง ไมไดรับการ
สงเสริมการสืบทอดเทาท่ีควร11. 
แรงงานขาดการเพ่ิมพัฒนา
ทักษะความชํานาญและ
ภาษาตางประเทศ 

จริงจังตอเน่ืองรวมท้ังขาดการ
ประชาสมัพันธ 
4. การสนับสนุนงบประมาณของ
ภาครัฐดานสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมฯลฯ ยังมีนอย 
ลาชา/มเีง่ือนไขมาก ขาดความ
คลองตัว 
5. องคกรทองถ่ินใหความสําคัญ
และสนับสนุนดานสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมนอย 
6. ขาดการจัดการขอมูล
สารสนเทศดานสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. อยูติดนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือซึ่งมีแรงงานจากท้ัง
ตางประเทศ และตางจังหวัดเปน
จํานวนมาก มีสภาพเปนสังคม
เมืองคนหนุมสาว สงผลกระทบ
ตอสังคมเดิมท่ีอยูใกลเคียงสูง 
8. สังคมเริ่มเปลีย่นไปสูสังคม
เมือง มีประชาชนจากตางถ่ินเขา
มาอาศัยมากข้ึน การบริโภค 
วัฒนธรรม คานิยมตะวันตกเริม่
เขามามีอิทธิพลโดยเฉพาะตอ
เด็กและเยาวชน ความเปนสังคม
ชนบทเริ่มจางหายไป สังคมมี

ปจจัยท่ีเก่ียวของและมีขอจํากัด
ในการปองกัน ปราบปรามและ
แกไขปญหามาก 
4. ประชาชนสวนใหญมองเห็น
วาการแกไขปญหายาเสพตดิเปน
หนาท่ีของราชการเพียงฝายเดียว 
5. ประชาชนบางสวนยังมีการ
ปกปดขอมูลยาเสพติดโดยเฉพาะ
หากเก่ียวของกับบุตรหลานเครือ
ญาต ิ
6. งบประมาณท่ีไดรับยังไม
เพียงพอ อปท. ยังใหความสําคัญ
กับภารกิจน้ีไมเทาท่ีควร 
7. ขอมูลท่ีจัดเก็บจากพ้ืนทียังไม
เปนระบบ ทําใหขอมลูท่ีไดรับไม
ถูกตองครบถวน และไมเปน
ปจจุบัน 
8. ยังไมสามารถลงลึกถึงปญหา
ท่ีแทจริง เน่ืองจากมีการปดบัง
ขอมูลท่ีแทจริง โดยเฉพาะใน
สถานศึกษา  
9. ยังขาดแคลนอุปกรณ IT ท่ีใช
จัดเก็บขอมลูและประมวลผล 
เพ่ือประโยชนในการบริหาร
จัดการเปนของ ศตส.อ. โดยตรง 

4. บางหนวยงานมีการยาย
เจาหนาท่ีบอยทําใหการปฏิบัติงาน
ไมตอเน่ืองและบางครั้งไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
5. การศึกษาอบรมเพ่ิมความรู 
ความชํานาญ ทักษะการ
ปฏิบัติงานยังมีนอย โดยเฉพาะกับ
ขาราชการระดับปฏิบัติงานท่ี
สูงอายุ 
6. ระเบียบ กฎหมาย คูมือ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

บริหารจดัการและการบังคับใช
กฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของ เชน 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร การ
ควบคุมมลพิษทางนํ้า อากาศ
และเสียง ฯลฯ 
5. ขาดการประสานเช่ือมตอ
ขอมลูระหวางเครือขายและ
องคกรตาง ๆ  
6. ขาดความตระหนักใน
ความสําคญัและการสราง
ความรู ความเขาใจในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของผูมีสวนไดเสยี
อยางจริงจังตอเน่ือง 
7. อุปกรณมีจํากัด และไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
8. การบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวของยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

เทาท่ีควรโดยเฉพาะดาน
การตลาด  
6. กลุมอาชีพในชุมชนขาดการ
สงเสริมเพ่ือเติมศักยภาพให
ประสบผลสําเร็จอยางแทจริง 
7. ขาดแหลงนํ้าในการผลิต 
8. เกษตรกรขาดอํานาจตอรอง 
9. ไมมีหนวยงานท่ีบรหิาร
จัดการการเช่ือมโยงเสนทางการ
ทองเท่ียว 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานความมั่นคง 
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานเกษตร 

ความขัดแยงและแตกแยกมาก
ข้ึน 
9. โรงพยาบาลยังเปนระดับเล็ก
ไมเพียงพอบริการประชาชนยัง
ขาดท้ังแคลนท่ีบุคลากร 
เครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย  
10. การบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวของยังไมมีประสิทธิภาพ
และสมัฤทธ์ิผลเทาท่ีควร 
11. ผูสูงอายุถูกทอดท้ิงอยูตาม
ลําพัง บุตรหลานแยกครอบครัว
ไปอยูพ้ืนท่ีอ่ืน 
12. ประชาชนใหความสําคัญ
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม
นอยลง ครอบครัวและสังคมให
การอบรมดูแลเด็กเยาวชนดาน
คุณธรรม จรยิธรรมนอยลง 
13. ประชาชนมีโรคประจําตัวท่ี
เปนโรคเรื้อรังมากข้ึนสงผล
กระทบตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน การไมใสใจดูแล
สุขภาพตนเองอยางตอเน่ือง 
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(4) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานการบริการจัดการ 
ดานความมั่นคง และความสงบ
เรียบรอย 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ปญหาเรื่องลําไย ซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิจสวนใหญและตอง
สงออกจําหนายนอกพ้ืนท่ี
แขงขันกับอําเภอและจังหวัดอ่ืน 
ๆ หากปใดมผีลผลติออกสูตลาด
มาก ราคาในทองตลาดจะตกต่ํา
ประกอบกับปจจุบันตองใช
สารเคมีและแหลงนํ้าเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ และขาดแคลนแรงงาน
ในฤดูเก็บเก่ียวตนทุนการผลิตจึง
สูง ทําใหเกษตรกรประสบปญหา
ขาดทุนทุกป 
2. ปญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ ราคาตกต่ําไมมี
ตลาดกลางในพ้ืนท่ีสําหรับ
จําหนายผลผลิตทางการเกษตร
โดยตรง ตองนําผลผลิตออกไป
จําหนายทําใหตนทุนสูง และถูก
กดราคาจากพอคาคนกลางท่ีมา
รับซื้อในพ้ืนท่ี 
3. ปญหาการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรและการจําหนาย ซึ่ง
ขณะน้ีมีการแขงขันทางดาน
คุณภาพสูงและมีการแยงกัน

1. ปญหาความยากจน หน้ีสิน
ครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 
2. ปญหาความแตกแยกกัน
ระหวางหมูบาน/ชุมชน 
3. ปญหาทางดานจิตใจ 
ความเครยีด ฆาตัวตาย 
4. ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล 
5. ปญหาสถาบันครอบครัวขาด
ความอบอุน แตกแยก เยาวชน
ถูกชักจูงไปในทางท่ีผิด 
6. ปญหาขาดการรณรงค 
กระตุนการสรางสุขภาพ
รับประทานอาหารไมปลอดภัย 
7. ปญหาการเกิดโรคอุบัติใหม
หรืออุบัติซ้ํา โรคเอดส 
8. ปญหาผูดอยโอกาส เด็ก 
คนชรา ผูพิการและผูปวย
โรคตดิตอรายแรง ยังไมไดรับ
ความชวยเหลืออยางจริงจัง 
9. ตองการเสรมิสรางเด็กและ
เยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรมมี
การศึกษาท่ีด ี

1. ปญหาปาถูกบุกรุก แผวถาง
เปนท่ีดินทํากิน 
2. ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 
3. ปญหาอุทกภัยและดินถลม 
4. ปญหาขยะ 
5. ปญหาหาหมอกควัน 
6. ปญหากลิ่นและของเสียจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว 
7. ปญหาตลิ่งพัง เน่ืองจากนํ้า
ไหลหลาก 

1. ปญหาการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง 
2. ปญหาไมมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีคณุภาพ 
3. ปญหาดานการพัฒนาฝมือ 
4. ปญหาการขาดเทคโนโลย ี
5. ปญหาท่ีอยูอาศัย ท่ีทํากินไมมี
เอกสิทธ์ิ ไมสามารถทําธุระกรรม
ตาง ๆ ได 

1. ปญหาดานยาเสพตดิ 
2. ปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ ปาไม 
3. ปญหาดานอุบัตเิหตุทาง
จราจร 
4. ปญหาดานความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรม 
โดยเฉพาะกลุมวัยรุน 
5. ตองการเสรมิสรางหมูบาน/
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง รวมมือ
กันปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด เปนสังคมท่ีมีระเบียบ
วินัย มีความอบอุน สงบ
เรียบรอย 
6. ตองการเสรมิสรางการมสีวน
รวมในการดูแลรักษาทรัพยากร
ปาไม มสีิ่งแวดลอมท่ีดีปราศจาก
มลภาวะ 

1. ถนนชํารุด เสียหาย และบาง
แหงยังเปนลูกรัง ทําใหเกิดฝุน 
2. โครงสรางบริการข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังถนน และระบบไฟฟายังไม
เพียงพอตอความตองการ 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานการบริการจัดการ 
ดานความมั่นคง และความสงบ
เรียบรอย 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จําหนาย อีกท้ังไมมีการรวมกลุม
กันอยางเขมแข็งจึงขาดอํานาจ
การตอรอง และขาดการวาง
แผนการผลติ 
4. ปญหาเรื่องการใชทรัพยากร
ดินอยางไมเหมาะสม มีการใช
ปุยเคมีและการใชนํ้ายาเคมีฉีด
พนฆาแมลง มีการชะลางหนาดิน
สูง 
5. ปญหาการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว มีการตัดไมทําลายปา
เพ่ือบุกรุกพ้ืนท่ีทํากินมากข้ึนปา
ถูกทําลายโดยมีการลักลอบเผา
ปา ทําใหปาลดลง ขาดพ้ืนท่ีชุม
นํ้า ทัศนียภาพท่ีสวยงามของปา
ลดลงขาดบุคลากรดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว 
6. ปญหาเกิดจากการเลี้ยงสตัวท่ี
ไมไดมาตรฐานเปนแหลงกําเนิด
โรคอุบัติใหมเขาสูคน 
7. ปญหาการขาดแคลนไมซึ่ง
เปนวัสดุในการแกะสลักซึ่งมี
ราคาสูงข้ึน 
8. ตองการสงเสริมอาชีพ
ทางดานการเกษตรและการปศุ
สัตว 

10. ตองการเสรมิสรางครอบครัว
ใหอบอุน ไดรับการบริการดาน
สุขภาพท่ีดี และท่ัวถึงสรางรายได  
ลดรายจาย 
11. ตองการใหเด็ก ผูดอยโอกาส 
คนชรา ผูพิการและผูปวย
โรคตดิตอรายแรง ไดรับการ
ชวยเหลืออยางเพียงพอ 
12. ตองการสงเสรมิและ
สนับสนุนการออกกําลังกายและ
การเสริมสรางสุขภาพ 
13. ตองการระบบการกําจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีได
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
14. ตองการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตในการเขาถึง
สาธารณประโยชน เชน การ
คมนาคม ไฟฟา และประปา
ภายในพ้ืนท่ี 
15. ความชวยเหลือประชาชนไม
มีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน 
โดยเฉพาะหมูท่ี 3 – 6 เปน
ชาวเขาเผากะเหรีย่ง จํานวน 
2,184 คน อาศัยอยูบนพ้ืนท่ีสูงไม
มีไฟฟาใช 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานการบริการจัดการ 
ดานความมั่นคง และความสงบ
เรียบรอย 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

9. ตองการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรและสินคา
หัตถกรรม และศูนยจําหนาย
สินคา 
10. ตองการสงเสรมิ สนับสนุน
การพัฒนาการทองเท่ียว 
11. ตองการสนับสนุนแหลง
เงินทุน เอกสารสิทธิท่ีดิน 
12. ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 
เพ่ือการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค 
13. ปญหาการสรางรายได 
14. ดานอาชีพแกะสลักไมใน
ปจจุบันตลาดมีความอ่ิมตัว ไม
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน
ได 

16. การคมนาคมสัญจรระหวาง
ชุมชนในตําบลทาแมลอบไม
สามารถสัญจรไดสะดวก และ
ปลอดภัย 

 
 

(5) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 
 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม 
1. ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2. ปญหาราคาผลผลิต (ลําไย) ราคาตกต่ํา 
3. ตองการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในหมูบาน 

1. ปญหายาเสพติด/ปญหาเยาวชน 
2. ปญหาขาดงบประมาณในการพัฒนาสังคม การศึกษา และ
ประเพณดีั้งเดมิ  
3. ปญหาการบริโภคเครื่องดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล 

1. การปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่งพังทลาย  
2. ปญหาการบริหารจดัการขยะโดย ตองการระบบกําจัดขยะมลูฝอย
ท่ีไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม 
4. ตองการใหมีการจางแรงงานในทองถ่ิน เพ่ือแกไขภาวการณ
วางงาน 
5. ตองการใหสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพในหมูบาน 
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
6. ปญหาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

4. ตองการใหมีการสงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5. ตองการใหมีการสงเสรมิสนับสนุนการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน 
6. ตองการใหมีการสงเสรมิสนับสนุนทางดานกีฬา 
7. ตองการใหมีการสงเคราะห ชวยเหลือ ประชาชนผูดอยโอกาสให
มากยิ่งข้ึน 

 
 

(6) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
 

ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานการเกษตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ภาคเกษตรยังไมสามารถวาง
แผนการผลติ และการตลาดท่ี
เหมาะสม ครบวงจร หรือนําไป
ปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจัง
ผลผลติมีคณุภาพและปรมิาณไม
สอดคลองเหมาะสมกับสภาวะ
การตลาด ยังไมมีตลาดกลางใน
พ้ืนท่ีเพ่ือจําหนายสินคา
เกษตรกรรมและสินคา
หัตถกรรม 
2. สินคาไมมีเสถียรภาพและ
ราคาจะตกต่ําในฤดูการผลิต 
3. ขาดการรวมกลุมบริหาร
จัดการและยังมีการนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการผลติท่ี
เหมาะสมและทันสมัยมาใชนอย 

1. ตองการใหมีศูนยการเรียนรู 
ICT ชุมชน ยุคปจจุบันการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไดหลอมรวมเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจ
และวิถีชีวิตประจําวันของ
ประชาชน สงผลใหการใชงาน
อินเตอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณ
พกพาในชีวิตประจําวันท่ัวไป
ของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน
การสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนทองถ่ินเขาถึงและสามารถ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล รูจักประยุกตใชในการ

1. ปาถูกบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร 
2. ขาดการวางแผนการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 
3. ขาดแหลงกําจัดขยะ 
4. แหลงเก็บกักนํ้าไมเพียงพอ 
5. คานิยมและวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตท่ีเปลีย่นแปลง 
6. แนวโนมการเกิดปญหามลพิษ
เพ่ิมสูงข้ึน 
7. ปญหาภัยพิบัตจิากธรรมชาต ิ

7.1 ตลิ่งแมนํ้าลี้เขตตําบลศรี
เตี้ย ถูกกระแสนํ้ากัดเซาะจน
พังทลายมีความเสี่ยงภยัตอการ
เกิดเหตุอุทกภัยในฤดูฝน ซึ่ง
สรางความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของราษฎร รวมถึง

1. ปญหาดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปองกันเฝาระวังปญหายาเสพตดิ
และปญหาอาชญากรรม 

1. กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูก
หญาแพงโกลา อําเภอบานโฮง
ตองการสถานท่ีจัดเก็บและ
เครื่องจักรกลเพ่ือใชในการผลติ
และพัฒนาคณุภาพของหญา
แพงโกลา ขาดเครื่องมืออุปกรณ
ท่ีทันสมัยในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ทําใหไมสามารถสงผลผลิตออกสู
ตลาดไดทัน อีกท้ังขาดสถานท่ี
เพ่ือจัดเก็บผลผลิตกอนออกสู
ตลาดท่ีเหมาะสม ทําใหการ
ควบคุมคุณภาพของผลผลติหญา
แพงโกลา ไมไดผลดีเทาท่ีควร 
2. ปญหาท่ีดินทํากินไมเพียงพอ 
ปญหา เอกสารสิทธ์ิ เขตอุทยาน
แหงชาติฯ 

1. ประชาชนมีนํ้าไมเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค 
2. นํ้าประปาท่ีใชอุปโภคบรโิภค
ไมสะอาด 
3. ถนนท่ีใชสัญจรชํารุดตองการ
ใหปรับปรุงซอมแซม 
4. ถนนหลายสายยังเปนลูกรัง
ตองการกอสรางเปน
ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 
5. ตองการขยายสะพานท่ีใช
สัญจรไปมาใหกวางข้ึน 
6. ตองการวางทอระบายนํ้าใน
หมูบาน 
7. ราวปองกันตกริมลําหวยลํา
เหมอืงตาง ๆ  
8. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
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ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานการเกษตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4. การผลติสินคาหัตถกรรมผา
ทอยังขาดแคลนชาง
ผูชํานาญการในออกแบบ ขาด
การสงเสริมสนับสนุนท้ัง
กระบวนการผลติ การจดัการ
และเงินทุน 
5. ความปลอดภยัจากมลพิษ 
สารเคมีทางการเกษตรตกคางใน
รางกายอยูในระดับสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 
6. ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 
เพ่ือการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค 
7. กลุมผูมฝีมือในการทอผาหัน
ไปประกอบอาชีพอ่ืน รายไดไม
แนนอนและไมเพียงพอตอการใช
จายในการดํารงชีวิตประจาํวัน 

ดํารงชีวิตประจําวัน เชน การ
เขาถึงขอมูลขาวสาร การสราง
อาชีพ การสรางรายได ท้ังจาก
ผลิตภณัฑชุมชน ประเพณี 
วัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียว
ชุมชน จึงเปนเรื่องจําเปน และมี
ความสําคญัอยางมาก 

พ้ืนท่ีการเกษตร จึงมีความ
ตองการใหหนวยงานภาครัฐมา
ดําเนินการกอสรางเข่ือนปองกัน
ตลิ่งพังใหมีความมั่นคงแข็งแรง
ถาวร เพ่ือแกไขปญหาในระยะ
ยาวใหแกราษฎรตอไป 

7.2 ตลิ่งลําเหมืองดง เขต
ตําบลศรีเตีย้ ถูกนํ้ากัดเซาะ
พังทลาย ทําใหบริเวณท่ีอยูอาศยั
ของราษฎรทรุดตวัและพังทลาย 
ซึ่งมีความเสี่ยงภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน จึงมีความตองการให
หนวยงานภาครัฐมาดําเนินการ
กอสรางอาคารปองกันตลิ่งพังลํา
เหมือง ใหความมั่นคงแข็งแรง 
ถาวร เพ่ือแกไขปญหาในระยะ
ยาวใหแกราษฎรตอไป 

7.3 กอสรางเข่ือนปองกัน
ตลิ่งลํานํ้าลี ้

7.4 กอสรางกันพังในลําหวย
ลําเหมืองตาง ๆ ท่ีมีในหมูบาน 

7.5 ขุดลอกลํานํ้า, ลําหวย, 
ลําเหมือง ในพ้ืนท่ี 
8. ปญหาในดานการอนุรักษภูมิ 
ปญญาการทอผาท่ีกําลังจะลบ
เลือนไป เน่ืองมาจากไมมีผูสืบ

3. ตองการใหมีการพัฒนาฟนฟู
แหลงนํ้าภายในเขตเทศบาล
ตําบลบานโฮง เพ่ือเปนแหลงนํ้า
ตนทุนทางการเกษตร 

3.1 แมนํ้าลี้เมื่อถึงฤดูนํ้า
หลาก จากพัดพาเอาทรายจากท่ี
ตาง ๆ มาทับถมอยูบรเิวณหนา
ฝายบานโฮง เน่ืองจากไมมีประตู
ระบายทรายทําใหมีทรายจํานวน
มากทับถมอยูบริเวณหนาฝาย 

3.2 เกษตรกรท่ีอยูใกลแหลง
นํ้ามีความเสี่ยงตอปญหาอุทกภัย 
เน่ืองจากนํ้าท่ีไหลทวมมาโดยไม
มีแนวปองกันหรือชะลอนํ้า 

3.3 ฝายท่ีมีอยูมีความตื้นเขิน
ไมสามารถเก็บกักนํ้าไดเพ่ือใช
ประโยชนในทางการเกษตรได
อยางเหมาะสม 

9. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟ
ก่ิง) 
10. บอบาดาลเพ่ือนํ้าอุปโภค
บริโภคมีไมเพียงพอ 
11. บอบาดาลเพ่ือการเกษตรมี
ไมเพียงพอ 
12. แหลงกักเก็บนํ้าขนาดยอย
ตื้นเขินไมสามารถเก็บกักนํ้าได
จริง 
13. ความตองการถนนเพ่ือ
การเกษตร สภาพพ้ืนผิวถนนเดิม
เปนถนนลูกรัง มสีภาพเปนหลุม
บอ เปนอุปสรรคตอการขนสง
พืชผลทางการเกษตร 
14. ความตองการถนนในชุมชน 
สภาพพ้ืนผิวถนนเดิมมสีภาพ
พ้ืนผิวขรุขระ เน่ืองจากผานการ
ใชงานมานาน และยังไมเคย
ไดรับการซอมบํารุง 
15. โครงสรางบริการข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังถนน และระบบไฟฟายังไม
เพียงพอตอความตองการ 
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ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานการเกษตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ทอดภูมิปญญา เพราะในปจจุบัน
สังคมปจจุบันใหความสําคัญกับ
เสื้อผาแฟช่ันท่ีทันสมยัมากกวาท่ี
จะนิยมใสเํสื้อผาทอมือ เย็บปก
เอง ท่ีสีสันไมสะดุดตา ไม
สะดวกสบายในการสวมใส 

 
 

(7) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 
 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการเกษตร/
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม 
วัฒนธรรม 
การศึกษา 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานการเมืองการ
ปกครอง 

ดานการสงเสริม
อาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสาธารณสุข ดานความมั่งคง 
ดานการเมืองการ
บริหารจัดการ 

1. โครงสรางบริการ
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังถนน
มาตรฐาน ระบบ
ไฟฟา โทรศัพท และ
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร เชน อาง
เก็บนํ้าขนาดกลาง
และขนาดใหญ ฯลฯ 
ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการ 
2. เกิดจากดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน
เดิมท่ีชํารุด เสียหาย 

1. ภาคการเกษตร
ยังไมสามารถวาง
แผนการผลติและ
การตลาดท่ี
เหมาะสม ครบวงจร
หรือนําไปปฏิบัติให
เกิดผลอยางจริงจัง 
ผลผลติมีคณุภาพ
และปรมิาณไม
สอดคลองเหมาะสม
กับสภาวะการตลาด 
เชน ลําไย ขาวโพด 
เปนตน อีกท้ังยังไม

1. อุปกรณสื่อการ
เรยีน การสอนและ
การกีฬา ไมเพียงพอ
และเทาทันตอ
เทคโนโลยี 
2. เด็กจบการศึกษา
ภาคบังคับไมครบ 
100% 
3. การสนับสนุนดาน
การศึกษาจากชุมชน
และทองถ่ินยังมีนอย 
4. ทัศนคติของ
ผูปกครองและชุมชน

1. ขาดการวาง
แผนการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 
2. ปาไมถูกเผาเพ่ือ
เก็บของปาหรือลา
สัตวเพ่ือการบริโภค
และจําหนาย 
3. ปาไมถูกบุกรุก
เพ่ือทําการเกษตร
และตดัไมมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน ยังขาดการ
ปองกันและกําหนด

1. การเลือกตั้งทุก
ระดับยังมีการทุจรติ 
ซื้อสิทธ์ิขายเสยีง
หรือใชอิทธิพล
แทรกแซง แอบแฝง
อยู 
2. ประชาชนสวน
ใหญยังขาดความรู
ความเขาใจและขาด
การมีสวนรวม
ทางการเมืองการ
ปกครองในระดับท่ี
เหมาะสม 

1. ประชาชนไมมี
รายไดในการดาํรง
ชีพ  
2. มีหน้ีสินนอก
ระบบ  
3. ไมมีตลาดรับรอง
ผลผลติ 
4. สงเสรมิอาชีพ 
และตอยอดทาง
การตลาด เมื่อ
สงเสริมอาชีพไม
สามารถตอยอดเพ่ือ
สูตลาดใหญไม

1. ความเจ็บปวย
ทางดานรางกายและ
จิตใจ  
2. การรักษายาม
เจ็บปวย (มีรายได
นอย ยากไร) 
3. ปญหาโรคติดตอ 
การปฏิบัตริะดับ
นโยบายดีแต
ประชาชนยังไม
เขาถึง และเขาใจสุข
ศึกษาในชุมชน 

1. ตองการความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  
2. ปญหายาเสพติด 
3. ปญหาเด็กวัยรุน 
4. ติดตั้งกลอง 
CCTV ปญหายาเสพ
ติด นํามาสูปญหาลัก
เล็กขโมยนอยใน
ชุมชน 
5. การพนันในพ้ืนท่ี 
ปญหาการพนันใน
พ้ืนท่ี นํามาสูปญหา

1. ประชาชนขาด
ความรูในดาน
การเมืองการ
ปกครอง  
2. อํานาจหนาท่ีของ
ผูนําชุมชน ผูนํา
ชุมชนขาดความรู
เรื่องอํานาจหนาท่ี
ของตนในการ
ปฏิบัติงาน 
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ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการเกษตร/
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม 
วัฒนธรรม 
การศึกษา 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานการเมืองการ
ปกครอง 

ดานการสงเสริม
อาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสาธารณสุข ดานความมั่งคง 
ดานการเมืองการ
บริหารจัดการ 

ใชการไมได และมี
บางสิ่งท่ีตองการใช
สําหรับอํานวยความ
สะดวกในดานการ
คมนาคมขนสง  
3. ขาดแคลนนํ้า
สําหรับการอุปโภค 
บริโภคและสําหรับ
ทําการเกษตร  
4. ไฟฟาไมท่ัวถึง  
5. ไมมีเอกสารสิทธ์ิ
ท่ีดินทํากิน 
6. ระบบจายนํ้าเพ่ือ
อุปโภค/บริโภคใน
ชุมชน /แหลงนํ้า
บาดาลขนาดใหญ  
7. การคมนาคมเพ่ือ
การเกษตร สภาพ
ถนนชํารุดเสยีหาย  
8. การคมนาคม 
ภายในหมูบาน  
9. ขยายเขตไฟฟา/
ไฟก่ิง  
10. ระบบเสียงตาม
สายในหมูบาน  

มีตลาดกลางใน
พ้ืนท่ีเพ่ือจําหนาย
สินคาเกษตรกรรม
และสินคา
หัตถกรรม 
เน่ืองจากไมไดอยูใน
เสนทางหลัก จึงทํา
ใหไมมผีูซื้อท่ี
สามารถรองรับ
ผลิตผลทาง
เกษตรกรรมและ
หัตถกรรมได 
2. เกษตรกรสวน
ใหญถือครองพ้ืนท่ี
การเกษตรนอยและ
ไมมีกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน สภาพดินมี
ปญหาการพังทลาย 
เสื่อมสภาพและมี
การบุกรุกพ้ืนท่ีปา
จากการทํา
การเกษตรในพ้ืนท่ี
สูง 
3. สินคาการเกษตร
ไมมเีสถียรภาพและ

ไมเห็นความสําคัญ
ตอการสงบุตรหลาน
เขารับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
5. ขาดบุคลากร
ทางการสื่อภาษาชน
เผา และขาดความ
เขาใจในการสื่อภาษา
ชนเผา 
6. บางพ้ืนท่ียังคงมี
การไมเปดรับ
ปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบันทําให
ขาดการไดรับบริการ
จากทางภาครัฐไม
ท่ัวถึง 
7. การเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบานและของชน
เผามีนอยหรือไดรับ
การยอมรับนอย 

แนวเขตจาก
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบอยาง
จริงจัง 
4. แหลงกักเก็บนํ้ามี
ไมเพียงพอตอการ
เกษตรกรรมและ
การอุปโภค 
5. ขาดแหลงกําจัด
ขยะ 
6. แนวโนมการเกิด
มลพิษเพ่ิมสูงข้ึน 
7. คานิยมและ
วัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลง 
8. เกิดจากการตัดไม
ทําลายปา การบุกรุก
ทําไร กอใหเกิด
ความแหงแลง 
หมอกควัน ไฟปา 
9. การใชสารเคมีใน
การทําการเกษตร  
10. ปญหาการท้ิง
ขยะ  

3. ระบบราชการยัง
ไมสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการและแกไข
ปญหาของ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
4. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยังขาด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเพ่ือ
ประชาชนเทาท่ีควร
หรือเพ่ิมข้ึน 

สามารถสงขายได/
ตอยอดภูมปิญญา
เดิมของชุมชน 
5. เยาวชนบางกลุม
ขาดจิตสํานึก
สาธารณะ ปญหา
วัยรุนกอความ
วุนวาย, ติดยาเสพ
ติด, ทําลายปายและ
ทรัพยสินสาธารณะ, 
แตงรถทอ เสียงดัง 
6 รายไดไมเพียงพอ 
เน่ืองจากสินคา
ทางการเกษตรราคา
ต่ําและคาครองชีพมี
แนวโนมสูงข้ึน 

4. การพัฒนา
สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ดานสาธารณสุขและ
การปูองกัน
โรคตดิตอ  
5. แนวทางการ
พัฒนาพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสังคม ชุมชน
นาอยูและงานสังคม
สงเคราะห 

ครอบครัวและ
คุณภาพชีวิต 
6. การเสรมิสราง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  
7. ปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพ
ติดจํานวนมากและ
ทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา เชน การลัก
ขโมย การละท้ิง 
การศึกษา  
8. ขาดแคลนสถานท่ี
ออกกําลังกายใน
ชุมชน  
9. ความแตกแยกใน
สังคม การไมให
ความรวมมือกับ
กิจกรรมสวนรวม
ของชุมชน  
10. ไมมีงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ อาวุธ
และสถานท่ี เพ่ือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการ



176 
 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการเกษตร/
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม 
วัฒนธรรม 
การศึกษา 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานการเมืองการ
ปกครอง 

ดานการสงเสริม
อาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสาธารณสุข ดานความมั่งคง 
ดานการเมืองการ
บริหารจัดการ 

11. ปรับปรุงสนาม
กีฬา/อุปกรณออก
กําลังกาย 

ราคาตกต่ําในฤดู
การผลิต 
4. ขาดการรวมกลุม
ท่ีเขมแข็งและมีการ
บริหารจดัการท่ีดี 
อีกท้ังไมมีการนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ผลิตท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมนํามาใช
นอย 
5. การผลติสินคา
หัตถกรรมผาทอยัง
ขาดแคลนผูชํานาญ
ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ีแปลก
ใหม ขาดการ
สงเสริมการ
สนับสนุนท้ังแหลง
ผลิตกระบวนการ
ผลิต การจดัการ 
และเงินทุน 
6. ผลิตผลทาง
การเกษตรยังมี
มลพิษสารเคมี
ตกคางอยูในระดับท่ี

8. ขาดการสงเสริม
สนับสนุนภูมิปญญา
ทองถ่ินและ
ผลิตภัณฑชุมชน 
9. ขาดการสงเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม
และการทองเท่ียว 
10. สังคมชนบทมี
การยึดถือคุณธรรม
และจริยธรรมท่ี
นอยลง 
11. องคกรประชาชน 
ชุมชน ยังไมเขมแข็ง 
หรือเขามามีบทบาท
รวมกับภาคราชการ
ในการแกไขปญหา
และพัฒนาทองถ่ิน
เทาท่ีควร 
12. ปญหาการฆาตัว
ตายยังไมอัตราท่ีสูง 
13. การแพรระบาด
ของยาเสพติดมี
แนวโนมสูงข้ึน
โดยเฉพาะในกลุม
เยาวชน 

11. การเลี้ยงสตัว
กอใหเกิดมลพิษทาง
อากาศ 
15. ขยะชุมชน, ขุด
บอขยะ ไมมีแหลง
กําจัดขยะ / ทําให
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เขาใจวาตองนําขยะ
ไปท้ิงในพ้ืนท่ี
หางไกล นอกพ้ืนท่ี 
ในปา สถานท่ี รก
รางถึงสรางปญหา
ใหกับชุมชนในพ้ืนท่ี
ตามมา 
16. พัฒนาแหลง
ทองเท่ียว เชน 
นํ้าตกแมลา การ
เดินทางไปยังแหลง
ทองเท่ียวยังลําบาก/
และชุมชนท่ีตั้ง
บานเรือนโบราณท่ี
ไมไดรับการสํารวจ
ซึ่งสามารถทําเปน
แหลงทองเท่ียวเชิง

ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน
หมูบาน  
11. ผูนําขาดทักษะ
การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ี 
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ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการเกษตร/
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม 
วัฒนธรรม 
การศึกษา 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานการเมืองการ
ปกครอง 

ดานการสงเสริม
อาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสาธารณสุข ดานความมั่งคง 
ดานการเมืองการ
บริหารจัดการ 

ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 
7. เกิดจากความ
ตองการแปรรูป
อาหารท่ีตองการให
ไดผลผลิตท่ีดี มี
คุณภาพ และมี
ตลาดรับรองผลผลิต 
8. ราคาผลผลิต
ตกต่ํา  
9. ดินเสื่อมคณุภาพ  
10. เอกสารสิทธ์ิ /
หาท่ีดินทํากิน  
11. ไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
12. การผลิตสินคา
เกษตรปลอดสารพิษ
และการแปรรูป
สินคาเกษตรสิ้นคา
ทองถ่ิน (OTOP) 
และการตลาดใหมี
คุณภาพและมี
มาตรฐานเพ่ือการ
แขงขันทางการคา  

14. ประชาชน
เจ็บปวยดวยโรคท่ี
ปองกันได 
15. ประชาชน
เจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังเพ่ิมข้ึน 
16. ประชาชนขาด
ความรูในการใชยา 
หรือการดูแลปองกัน
ตัวเองจากการ
เจ็บปวย 
17. การชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร ยากจนยังไม
ท่ัวถึง จํานวน
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร ยากจน มี
จํานวนมากการให
ความชวยเหลือยังไม
ท่ัวถึง และ
งบประมาณไม
เพียงพอ 
18. ประชาชนมี
อัตราการเรียนตอ
นอยมาก เด็กไม

ประวัติศาสตรและ
อนุรักษ 
17. การพัฒนา
สงเสริมกิจกรรม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม เพ่ือการ
อนุรักษ การ
ทองเท่ียวและ
การตลาด  
18 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ภายใตการมีสวน
รวม  
19 ปญหาการตัดไม
ทําลายปาและการ
ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืน ๆ รวมท้ังการบุก
รุกท่ีสาธารณะ 
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ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการเกษตร/
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม 
วัฒนธรรม 
การศึกษา 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานการเมืองการ
ปกครอง 

ดานการสงเสริม
อาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสาธารณสุข ดานความมั่งคง 
ดานการเมืองการ
บริหารจัดการ 

13. การพัฒนา
ระบบขอมลู
สารสนเทศดานการ
ผลิตและการตลาด
สินคาเกษตร  
14. การพัฒนา
ศักยภาพฝมือ
แรงงานการสงเสริม
การจัดตั้งกลุมอาชีพ
และการจัดหาแหลง
เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

เรียนตอการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไดครบ
ทุกคนประชาชน
สวนใหญไดรับ
การศึกษานอย มี
ฐานะยากจน ไมเห็น
ความสําคญัของการ
เรียนตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 
19. ปญหาการชํารุด
ของโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 
โบราณสถานและ
โบราณวัตถุกอสราง
มาเปนเวลานานขาด
การบูรณปฏสิังขรณ 
20. ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีจํานวนหลาย
แหงงบประมาณใน
การพัฒนาไม
เพียงพอ 
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(8) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 
 

ดานการเกษตร /  
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสงเสริมอาชีพ และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ปญหาแรงงานขาดทักษะฝมือ 
2. ปญหาการวางงานตาม
ฤดูกาล 
3. ปญหาตนทุนการผลติสูงแต
ราคาผลผลิตตกต่ํา รวมถึงสินคา
การเกษตรไมมีคณุภาพ 
4. ขาดการพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภณัฑชุมชนท่ีตอเน่ือง และ
ขาดตลาดกลางสินคาการเกษตร 
5. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานยังไม
ครอบคลมุท่ัวถึงตามความ
ตองการของประชาชน รวมถึง
โครงสรางพ้ืนฐานบางประเภทมี
การชํารุดเสียหาย ขาด
งบประมาณซอมบํารุง 
6. สวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตร มีรายไดระดับปาน
กลาง ยังขาดการพัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการผลติ 
เชน นํ้า ถนน รวมท้ัง การ
บริหารจดัการท่ีเหมาะสมตั้งแต
กระบวนการผลติ การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การ
จัดการดานการตลาดท่ีดี  

1. ในพ้ืนท่ียังมีปญหาการแพร
ระบาดของปญหายาเสพติด โรค
เอดส และโรคระบาดตาม
ฤดูกาล รวมถึงปญหาการมั่วสุม
ของวัยรุนและการลักขโมย 
นอกจากน้ี ยังพบปญหาดาน
สุขภาพและการสาธารณสุขมูล
ฐาน และปญหาดานโภชนาการ
ท่ีไมถูกหลักสุขอนามัย โดย
ประชากรบางสวนยังมีความเช่ือ
และคานิยมในการบริโภคอาหาร
สุกๆ ดิบๆ อีกท้ัง ปญหาดาน
การศึกษาตอไมครบตามเกณฑ
มาตรฐานฯ 
2. ปญหาโรคระบาด และ
โรคตดิตอในพ้ืนท่ี  
3. ปญหาดานสุขภาวะของ
ประชาชน  
4. สารพิษตกคางในพืชผลทาง
การเกษตร  
5. ปญหาดานจติเวช / การฆา
ตัวตาย  

1. ทรัพยากรดินและปาไม  
1.1 ปจจุบันดินสวนใหญมี

แนวโนมสภาพเสื่อมโทรม มี
พ้ืนท่ีปาท่ียึดคืน จึงจําเปน
จะตองมีการฟนฟูและปลูกปา 
รวมท้ังการจัดการดานปาตนนํ้า 
เน่ืองจากมีแมนํ้าลีไ้หลผาน 

1.2 ปญหาการขาดเอกสาร
สิทธิในท่ีดินทํากิน  

1.3 ปญหาแนวเขตปาทับ
ซอนพ้ืนท่ีทํากิน 

1.4 การบุกรุกทําลายปา การ
บุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือสรางท่ีอยู
อาศัย การเผาปาเพ่ือทําไร การ
เผาปาเพ่ือหาหรือเก็บกินของปา  

1.5 การใชสารเคมเีพ่ือ
การเกษตร  
2. ทรัพยากรน้ํา 

2.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีสวน
ใหญประสบปญหาการขาด
แคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในชวง
ฤดูแลง เน่ืองจาก แหลงกักเก็บ
นํ้าตนทุนไมเพียงพอ มีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรจํานวนมาก ไมมี

1. เน่ืองจากมีประชากรจํานวน
มาก และมีกลุมชาติพันธุและ
เปนเสนทางผานไปยังจังหวัด
ลําปางและแมฮองสอน จึง
จําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพในดานสังคมและ
ความมั่นคง  
2. การสงเสริมการเรยีนรูและ
พัฒนา เพ่ือความยั่งยืนของ
สังคม และปรองดองสมานฉันท 
3. ปญหายาเสพติด  
4. ปญหาการพนัน  
5. ปญหาการแตกแยกทาง
ความคิดของผูคนในชุมชน  
6. ปญหาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน  
7. ปญหาภัยทางธรรมชาต ิ
8. ขาดจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบตอสังคม  
9. ขาดการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา 

1. ตองการพัฒนา ปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน  
2. ตองการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมถนนและรางระบายนํ้า  
3. ตองการปรับปรุง ซอมแซม
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
4. โครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค ไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน 

1. ปญหาหน้ีสินนอกระบบ  
2. ปญหาการวางงาน และ
ตองการฝกทักษะอาชีพ  
3. ตองการตลาดกลางสินคา
เกษตร  
4. ปญหาความยากจน  
5. ปญหาสารเคมตีกคางในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
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ดานการเกษตร /  
ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม สาธารณสุข 
การศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม 

ดานความมั่นคง ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสงเสริมอาชีพ และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

7. การใชโอกาสจากโครงการ
พัฒนาเกษตรพ้ืนท่ีสูงตามแนว
พระราชดําริเพ่ือขยายผลใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
8. ควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว เน่ืองจากมี
ตนทุนการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เมืองเกาเมืองลี้ ชาติ
พันธุปะเกอกะญอบานหวยตม 
การทองเท่ียวชุมชน และการ
ทองเท่ียวธรรมชาติในอุทยาน
แมปง 
9. ขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรในชวงฤดูแลง แหลง
กักเก็บนํ้าตนทุนไมเพียงพอ 
10. ราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ํา  
11. ขาดการวางแผนการผลติ
ภาคการเกษตร  
12. ขาดเอกสารสิทธิในท่ีดิน
ทํางานกินและท่ีอยูอาศัย 
13. การขยายของประชากร 
และการขยายเขตพ้ืนท่ีทํากิน 
14. ขาดตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร 

ระบบการบริหารจัดการนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไมมีระบบ
ชลประทาน ในทางตรงกันขาม
ในชวงฤดูฝน นํ้าไหลหลาก
รุนแรงสรางความเสียหายตอ
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีลุมและพ้ืนท่ี
ริมตลิ่ง 

2.2 ตองการกอสรางขุดลอก
คูคลอง สระนํ้า ฝาย และอาง
เก็บนํ้า  
3. มลพิษทางอากาศ ยังมี
สถานการณไฟปา สภาวะหมอก
ควันจากการเผาในท่ีโลง ปญหา
ไฟปาและหมอกควัน 
4. ตองการจัดทําแนวเขตปา
ชุมชน 

 



181 
 

สรุปการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในดานตาง ๆ โดยจัดเรียงตามลําดับ
ความสําคัญได ในแตละอําเภอดังนี้ 
 

(1) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

1.1 ดานท่ีดินทํากินท่ีมีสาเหตุมาจากท่ีดินทํากินไมเพียงพอ ปญหาเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากินและเขต

อุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีแนวทางแกไขโดยเรงรัดการออกโฉนดและเอกสารสิทธิ์ สปก. ฯลฯ 

1.2 ดานมลภาวะและสิ่งแวดลอมท่ีมีสาเหตุมาจากปญหาผักตบชวา ขยะ เศษอาหาร ซ่ึงมีแนว

ทางแกไขดวยการระดมและขอความรวมมือจากประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีติดลําน้ํา ชวยกันกําจัดผักตบชวา ขยะ 

และเศษอาหาร ในลักษณะประชาอาสาในรูปแบบประชารัฐรวมใจ 

1.3 ดานการขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรท่ีมีสาเหตุมาจาก น้ําแลง ไมมี

แหลงน้ําในฤดูแลง ซ่ึงจะมีแนวทางแกไขดวยการเจาะบอบาดาล ขุดลอกคูคลอง และทําฝายถาวร 

1.4 ดานสังคมท่ีมีสาเหตุมาจากยาเสพติด การพนัน และหนี้ครัวเรือน ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการนอม

นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชน  

1.5 ดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีสาเหตุมาจาก ถนน สะพานชํารุดเสียหาย ระบบประปาหมูบาน และ

การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมท่ัวถึงและเพียงพอ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

2.1 ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงท่ีมีสาเหตุมาจากการวางงาน ปญหาสุขภาพ         

การดอยโอกาสทางการศึกษา และกลุมองคกรขาดความเขมแข็ง ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพกลุมสตรี และพัฒนาผูนําองคกรสตรีตลอดจนผูพิการดอยโอกาส ใหมีความเข็มแข็งและมี

สมรรถนะมากข้ึน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน กอสรางอาคารศูนยเรียนรูประจําตําบลและ

กอสรางสนามกีฬาและลานกีฬาตานยาเสพติด 

2.2 ดานการพัฒนาเมือง สูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยืนท่ีมีสาเหตุมา

จากการขาดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีนอยลง ซ่ึงมีแนวทางการแกไขดวยการสงเสริม

การทองเท่ียว และมหกรรมของดีเมืองปาซางเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

2.3 ดานการสงเสริมและการพัฒนาการเกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากไมมีไฟฟาใช

สําหรับการเกษตรอยางเพียงพอ ความไมปลอดภัยในการเดินทางสัญจร รายไดและผลผลิตจากการเกษตรไม

แนนอน และมีราคาตํ่ากวาตนทุน ขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตร ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการขยายเขตไฟฟา

เพ่ือการเกษตร และเพ่ิมแสงสวางไฟฟาสาธารณะในการเดินทางสัญจรใหเพียงพอ สงเสริมการทําปุยหมักแหง

และน้ําหมักชีวภาพขุดสระเก็บน้ํา เจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร ฝายชะลอน้ํา และระบบสงน้ําเพ่ือการเกษตร

ตลอดจนจัดสรางตลาดกลางการเกษตร 
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2.4 ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การคมนาคมท่ีไมสะดวก ถนนมีสภาพเปนหลุมเปนบอ เปนอันตรายตอการ

สัญจรไปมาซ่ึงมี แนวทางแกไขดวยการกอสรางปรับปรุงถนนเสนทางคมมนาคมใหสะดวกและปลอดภัย การ

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.5 ดานอนุรักษพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร ปญหาน้ําทวม น้ํากัดเซาะ ตลิ่งพัง การท้ิง

ขยะลงแมน้ําลําคลองและขางทาง ไมมีการคัดแยกขยะ ขาดการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการ 

ขุดลอกลําเหมือง และทํารางสงน้ํา ทํานบและผนังก้ันตลิ่งพัง ขุดสระเก็บน้ําเพ่ือใชในการเกษตร และปองกัน

ปญหาน้ําทวม ทําระบบกรองน้ํา การจดัการขยะแบบครบวงจร การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

(3) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 

3.1 ดานผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ํา ตนทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง ราคาผลผลิต

ตกต่ําและไมมีตลาดรองรับสินคาการเกษตร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดไมไดมาตรฐาน

ขาดแหลงน้ําในการเกษตรและเกษตรกรขาดอํานาจตอรอง ซ่ึงมีแนวทางการแกไขดวยการสงเสริมใหมีการ

ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน สรางฝายทํานบชะลอการไหลของน้ํา ปรับปรุงซอมแซมและ

ขยายระบบประปาหมูบาน สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ สงเสริมการ

ปลูกพืชระยะสั้น 

3.2 ดานสินคาของชุมชนขาดการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐเทาท่ีควรโดย เฉพาะดานการตลาดซ่ึงมี

สาเหตุมาจากการไมมีหนวยงานท่ีบริหารจัดการดานการตลาดเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวกับสินคาของ

ชุมชน ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการสงเสริมและพัฒนาสินคาชุมชนใหไดมาตรฐาน หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

ตองใหการสงเสริมและสนับสนุนสินคาของชุมชนใหเกิดมาตรฐานและจัดหาตลาดรองรับสินคาชมุชนเชื่อมโยง

กับเสนทางการทองเท่ียว 

3.3 ดานผูสูงอายุถูกทอดท้ิงอยูตามลําพัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบุตรหลานแยกครอบครัวไปอยูพ้ืนท่ีอ่ืน 

ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการสงเสริมใหความรูเก่ียวกับครอบครัวใหตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ

และการไมทอดท้ิงผูสูงอายุใหอยูตามลําพังโดยไมมีการดูแล  

3.4 ดานประชาชนใหความสําคัญเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมนอยลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ี

ครอบครัวและสังคมใหการอบรมดูแลเด็กและเยาวชนดานคุณธรรมและจริยธรรมนอยลง ซ่ึงมีแนวทางแกไข

ดวยการใหครอบครัวและสังคมตองตระหนักถึงความสําคัญในการอบรมดูแลเอาใจใสเด็กและเยาวชนเก่ียวกับ

คุณธรรมและจริยธรรมใหมากข้ึนโดยเฉพาะสถานศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจะตองมีการอบรมในเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียนเปนประจําและตอเนื่อง 

3.5 ดานประชาชนมีโรคประจําตัวท่ีเปนโรคเรื้อรังมากข้ึน สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันซ่ึง

มีสาเหตุมาจาก คานิยมในการบริโภคอาหารตามกระแสสังคม และการไมใสใจดูแลสุขภาพตัวเองอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการสงเสริมการดูแลสุขภาพตัวเองและรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจํา 
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 (4) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

4.1 ดานการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและเกษตรซ่ึงมีสาเหตุมาจากภัยแลงและแหลงน้ําท่ีใชกักเก็บ

น้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรมีสภาพตื้นเขิน ทําใหกักเก็บน้ําไดนอยและไมเพียงพอซ่ึงมีแนวทางแกไขดวย

การกอสรางและปรับปรุงฝายหรือสระเพ่ือใชในการกักเก็บน้ํา ขุดลอกแหลงน้ําท่ีตื้นเขิน จัดหาแหลงน้ํากักเก็บ

น้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

4.2 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงมีสาเหตุมาจากถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ การ

เดินทางสัญจรไปมาไมสะดวกมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการปรับปรุงผิวถนนท่ี

ชํารุดใหสามารถสัญจรไปมาไดดี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือใชในการสัญจรและขนสงพืชผล

การเกษตร การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร และไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอ 

(5) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

5.1 ดานเศรษฐกิจในดานปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ํา การ

สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในหมูบาน การใหมีการจางแรงงานในทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาการวางงาน การ

จัดตั้งกลุมอาชีพเพ่ือแกไขความยากจน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในถนนและไฟฟา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ี

ผลผลิตทางการเกษตรออกมามากเกินความตองการของตลาด ขาดการวางแผนในภาคการเกษตร เกษตรกรไม

มีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง ขาดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนถนนชํารุดท่ีทําใหการสัญจรไปมาและ

การขนสงพืชผลการเกษตรไมสะดวกทําใหประชาชนและเกษตรกรไดรับความเดือดรอนตลอดจนไฟฟา

สาธารณะยังเขาไมถึงทุกหมูบาน ตรอก ซอย ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ดานการเกษตรและการตลาดใหแกเกษตรกร การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดใหเกษตรกรสามารถนํา

เทคโนโลยีมาใชในการทําการเกษตร การลดตนทุนการผลิต โดยการนําปุยคอกมาใชรวมกับปุยเคมีเพ่ือการ

ปรับปรุงดิน และลดการใชสารเคมีใหนอยลง การสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือใหความสะดวก และความ

ปลอดภัยในการสัญจรไปมาและการขนสงพืชผลการเกษตร 

5.2 ดานสังคมและวัฒนธรรมในดานปญหายาเสพติด การขาดงบประมาณในการพัฒนาสังคม

การศึกษาและประเพณีดั้งเดิมและปญหาการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาทาง

เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมหรือชุมชนเดิมท่ีมีผูคาผูเสพยาเสพติดทําใหเสพติดไดงายข้ึน ความเจริญทางวัตถุท่ี

หลั่งไหลเขาสูสังคมชนบท สังคมขาดความยั้งคิดขาดคุณธรรมและจริยธรรม สังคมมีคานิยมในการดื่มเครื่องดื่ม

ท่ีมีแอลกอฮอล วาเปนเรื่องปกติ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการสรางความตระหนัก และจิตสํานึกของประชาชนใน

ชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด การสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว การ

เสริมสรางกลไกลความรวมมือในหมูภาคีตาง ๆ พัฒนารูปแบบเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

ชุมชนอยางครบวงจร การสรางความรูความเขาใจแกเยาวชนในการใหความสําคัญกับการติดยาเสพติดและการ

รักษาประเพณีดั้งเดิมอันดีงามไว การสรางความตระหนักและจิตสํานึกของประชาชนใหทราบถึงพิษภัย และ

โทษของพิษสุราอยางถูกตองและรูจักวิธีปฎิเสธ 

5.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในดานปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่งพังและการกําจัดขยะซ่ึงมี

สาเหตุมาจากปญหาอุทกภัยในฤดูน้ําหลากกัดเซาะตลิ่งพังและปญหาขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนจาก
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สังคมชนบทมาเปนสังคมเมือง และการขาดจิตสํานึกของคน ไมมีความรับผิดชอบ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการ

เสริมสรางกลไกความรวมมือในหมูภาคีตาง ๆ ในการปองกันการกัดเซาะตลิ่งพัง การขุดลอกลําเหมืองลําน้ําให

ไหลสะดวกข้ึน การสรางความรูความเขาใจ สํานึกและความรับผิดชอบในการกําจัดขยะและท้ิงขยะใหถูกท่ี

ตั้งแตครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 (6) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

6.1 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาการสัญจรไปมาและการขน

ยายพืชผลการเกษตรเปนไปดวยความลําบาก เนื่องจากถนนหลายสายยังเปนถนนลูกรังมีสภาพเปนหลุมเปน

บอน้ําประปาท่ีใชอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย 

สรางถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือทําประปาหมูบานใหเพียงพอ ปรับปรุง

ซอมแซมขยายสะพาน และขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร และไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอ 

6.2 ดานภัยพิบัติจากธรรมชาติและน้ําทวม ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตลิ่งพังทลายเนื่องจากถูกกระแสน้ํากัด

เซาะจนพังทลาย ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง (แบบเรียงหินในกลองลวดตาขาย) 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 

6.3 ดานการขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบอบาดาล 

เพ่ือน้ําอุปโภคบริโภคมีไมเพียงพอ แหลงกักเก็บน้ําตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําได ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการ

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ขุดลอกรองน้ําท่ีตื้นเขิน กอสรางปรับปรุงฝายใหมี

ระบบระบายทรายออกไปจากบริเวณหนาฝายและกอสรางตนก้ันน้ําหนาฝายใหสามารถกักเก็บน้ําไดอยาง

เหมาะสม และเพียงพอ 

6.4 ดานความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดและปญหาอาชญากรรมซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการติดต้ังกลอง CCTV ท่ีจุดเสี่ยงในชุมชน และ

การขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ิมแสงสวางตามตรอกซอยในชุมชน 

6.5 ดานปญหาท่ีดินทํากิน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ซ่ึงมีแนวทางแกไข

ดวยการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 

6.6 ดานกลุมวิสาหกิจชุมชนตองการสถานท่ีและเครื่องมือจักรกลเพ่ือใชในการผลิตและจัดเก็บผลผลิต

ใหไดคุณภาพซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยในการเก็บเก่ียวผลผลิตและสถานท่ีจัดเก็บ

ผลผลิตกอนออกสูทองตลาดท่ีเหมาะสมซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการจัดหาอุปกรณเครื่องมือ และสถานท่ีจัดเก็บ

ผลผลิตท่ีเหมาะสมใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

6.7 ดานตองการใหมีศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความตองการของประชาชนใน

ชุมชนทองถ่ินท่ีตองการเขาถึงขอมูลขาวสารการสรางอาชีพ และการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงมีแนว

แกไขดวยการกอสรางศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน จัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

การตลาดและระบบการเรียนรูตามอัธยาศัยใหแกกลุมอาชีพเพ่ือการสรางอาชีพ การสรางรายไดจากผลิตภัณฑ

ชุมชน และแหลงทองเท่ียวในชุมชน  



185 
 

6.8 ดานการอนุรักษภูมิปญญากลุมผูมีฝมือในการทอผาท่ีกําลังจะลบเลือนไป และหันไปประกอบ

อาชีพอ่ืน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากรายไดไมแนนอน และไมเพียงพอตอการใชจายในการดํารงชีวิตประจําวัน และการ

ไมมีผูสืบทอดภูมิปญญา เพราะปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับเสื้อผาแฟชั่นท่ีทันสมัย ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวย

การสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนใหทันสมัย สนับสนุน

และเพ่ิมชองทางในการจําหนายและการตลาดใหกวางขวางมากข้ึน รวมท้ังมีการถายทอดความรูภูมิปญญาการ

ทอผาในโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบล สงเสริมและกระตุนใหเยาวชนคนรุนหลังไดเห็นความสําคัญของภูมิปญญา

ทองถ่ินมิใหสูญหายไป 

 (7) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

7.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานการคมนาคมขนสงท่ีมีสภาพถนนชํารุดเสียหาย การขาดแคลนน้ํา

อุปโภคบริโภค และการเกษตร การขยายเขตไฟฟา และไฟฟาสาธารณะท่ีไมท่ัวถึงท่ีมีสาเหตุมาจากงบประมาณ

ในการสราง หรือซอมแซมไมเพียงพอ ระบบประปาบาดาลยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายตัวของ

ประชากรทําใหมีการขยายพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน ทําใหมีความตองการขยายไฟฟา ประปาท่ัวถึงทุก

ตรอกซอยในหมูบานและชุมชน และการไมมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากิน ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรไปมาและการขนสงผลิตผลการเกษตร กอสรางและซอมแซมปรับปรุงระบบ

ประปา กอสรางฝายชะลอน้ํา เจาะบอบาดาล ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และการชวยเหลือดานการออก

เอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากิน 

7.2 ดานการเกษตรท่ีมีปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง ดินเสื่อมคุณภาพ การขาดเอกสาร

สิทธิ์ท่ีดินทํากิน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากทําการเกษตรไมถูกวิธี พอคาคนกลางกดราคา หาตลาดรับซ้ือผลผลิต

ทางการเกษตรไมได     มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรจํานวนมาก ตนทุนการผลิตสูงข้ึน เกษตรกรยัง

ขาดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต เกษตรกรมีอาชีพหลักทางการเกษตรอยาง

เดียวไมมีรายไดเสริมและขาดแหลงทุนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการประสานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ สงเสริมใหปลูกพืช อ่ืน ๆ ท่ีตลาดตองการ มีการรวมกลุมกันและหาตลาดรองรับท่ีแนนอน ปลูกพืช

คลุมดินเพ่ือรักษาหนาดินไมใหเกิดการพังทลาย รณรงคสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี สงเสริมการใช

ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ ลดตนทุนการผลิต ทําการเกษตรปลอดสารพิษ จัดหาแหลงทุนสําหรับการประกอบ

อาชีพ 

7.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานปญหาการตัดไมทําลายปาและการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ปญหาขยะมูลฝอย และปญหามลภาวะเปนพิษท่ีมีสาเหตุมาจากการบุกรุกทําไร 

กอใหเกิดความแหงแลง หมอกควันไฟปา การใชสารเคมีในการทําการเกษตร ปญหาการท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูล

ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก การไมมีแหลงกําจัดขยะอยางเพียงพอ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการรณรงค และสราง

จิตสํานึกการรักษา และหวงแหนปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ใหความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการทํา

การเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย จัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร รณรงคใหประชาชนรวมกันรักษา

สิ่งแวดลอม และปลูกปา การไมบุกรุกท่ีสาธารณะ 
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7.4 ดานสงเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานประชาชนไมมีรายไดเพียงพอในการดํารง

ชีพ มีหนี้สินนอกระบบ ไมมีตลาดรองรับผลผลิต ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร สินคาเกษตรมีราคาตกต่ํา ท่ีมี

สาเหตุมาจากขาดการสงเสริมอาชีพและตอยอดทางการตลาดอยางจริงจัง และตอเนื่อง มีระบบชลประทาน

เพ่ือการเกษตร และการบริหารจัดการน้ําท่ีขาดประสิทธิภาพ ขาดการสนับสนุนการถายทอดความรูในการ

ประกอบอาชีพการเกษตรโดยลดการใชสารเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิตและสรางความปลอดภัยแกผูบริโภค 

ปญหาวัยรุนกอความวุนวาย ติดยาเสพติด ทําลายปายและทรัพยสินสาธารณะ แตงรถทอเสียงดัง เยาวชนบาง

กลุมขาดจิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการจัดใหมีการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้น ใหความ

ชวยเหลือการปรับโครงสรางหนี้ แกปญหาหนี้สินอยางจริงจังและตอเนื่อง จัดตั้งตลาดรานคาชุมชนและ

ชองทางการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร และภาคีเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนสินคา ประสานหนวยงาน

การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดใหมีการเรียนการสอน หรือสื่อท่ีเก่ียวกับจิตสาธารณะเพ่ือใหเยาวชน

เห็นแกประโยชนสวนรวม ชวยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และหางไกลยาเสพติด 

7.5 ดานสาธารณสุขในดานปญหาสุขภาพและความเจ็บปวย ปญหาโรคติดตอ โรคไขเลือดออก โรค

ปากมือเปอย เอดสและมะเร็ง ในพ้ืนท่ีท่ีมี สาเหตุมาจากประชาชนยังไมเขาถึงและเขาใจสุขศึกษาในชุมชน 

ยังใหความสําคัญกับการรักษาพยาบาลมากกวาการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน มีพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เสี่ยงตอการรับประทานอาหารท่ีไมสะอาดและไดมาตราฐาน ไมใสใจดูแลรักษาความสะอาดบานเรือนและ

ชุมชน และท้ิงขยะตามท่ีสาธารณะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกัน

รักษาโรคติดตอ ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพ ลด ละ เลิกสุรา จัด

กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และโรคติดตอตาง ๆ 

ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดในพ้ืนท่ี รณรงคใหประชาชนท้ิงขยะใหเปนท่ีพรอมท้ังกอสรางเตาเผาขยะท่ีได

มาตรฐานใหกับชุมชน ดูแลความสะอาดของบานเรือนและชุมชน รวมมือกันในการกําจัดยุงลายเพ่ือปองกันโรค

ไขเลือดออก 

7.6 ดานความม่ันคงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กวัยรุน 

การพนันในพ้ืนท่ีท่ีมีสาเหตุมาจากการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีนํามาสูปญหาความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน การลักขโมยและอาชญากรรมในชุมชน การพนันในพ้ืนท่ีท่ีนํามาสูปญหาครอบครัวและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ

ปองกันดูแลเฝาระวังความปลอดภัยของชุมชน ประสานและใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจ และฝาย

ปกครองในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนและการปองกันปราบปรามการแพรระบาดของยาเสพ

ติดในหมูบาน การติดตั้งกลอง CCTV ท่ีจุดเสี่ยงในแตละหมูบาน การจัดตั้งกลุมเด็กและเยาวชนสงเสริมใหมี

การทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

7.7 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การสังคมสงเคราะห และการเมืองการปกครองท่ีเปนปญหาใน

ดานอัตราการเรียนตอตํ่า การชํารุดของโบราณสถานและโบราณวัตถุ การชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไรผู

ยากจน ยังไมท่ัวถึง และการขาดความรูความเขาใจในดานการเมืองการปกครองท่ีมีสาเหตุมาจากการไดรับ

การศึกษานอย มีฐานะยากจน ไมเห็นความสําคัญของการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน ประชาชนในบางชุมชนท่ี

เปนชาวกะเหรี่ยงยังมีปญหาในการสื่อสารดานภาษา โบราณสถาณ และโบราณวัตถุกอสรางมาเปนเวลานาน
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ขาดการบูรณะและซอมแซม จํานวนผูดอยโอกาส ผูยากไรยากจนมีจํานวนมากทําใหการใหความชวยเหลือ

เปนไปอยางไมท่ัวถึง เพราะงบประมาณไมเพียงพอ ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในดานการเมืองการ

ปกครองและหนาท่ีของการเปนพลเมืองท่ีดี ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางตอเนื่องท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดเพ่ิมข้ึน อยางนอยสามารถสงลูกเรียน

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดครบทุกคน ปลกูจิตสํานึกใหเด็กรักการเรียนและเห็นความสําคัญของการศึกษา

มากข้ึน ดูแลบูรณะโบราณสถาณและโบราณวัตถุ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหความชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูยากจนใหท่ัวถึง และสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ จัดอบรมใหความรูดานการเมือง

การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และหนาท่ีพลเมืองท่ีดี แกประชาชนในชุมชน จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

แกผูนําชุมชน 

(8) การวิเคราะหปญหาและความตองการในระดับพ้ืนที่ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

8.1 ดานการเกษตรซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ราคาพืชผลทาง

การเกษตรตกต่ํา ขาดการวางแผนการผลิตภาคการเกษตร ขาดการรวมกลุมในรูปสหกรณ ขาดเอกสารสิทธิ์ใน

ท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย ขาดตลาดกลางเพ่ือการเกษตรซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการสงเสริมและพัฒนา

ปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ําตนทุนเพ่ิมข้ึน วางแผนการผลิตภาคการเกษตรสงเสริมการรวมกลุมการผลิตปรับปรุง

ระเบียบกฎหมายใหสอดคลองกันกับปญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

8.2 ดานโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงมีสาเหตุมาจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนถนนสําหรับสัญจรไปมาอยูใน

สภาพชํารุดเปนหลุมบอ และระบบสาธารณูปโภค ประปาและไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการกอสรางปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนนท่ีชํารุดตลอดจนสิ่ง

สาธารณูปโภค ประปาและไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

8.3 ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานปญหาหนี้สินนอกระบบ การวางงาน ความ

ยากจน ปญหาสารเคมีตกคางในพ้ืนท่ีการเกษตรซ่ึงมีสาเหตุมาจากขาดการออม ขาดการพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน การมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ การใชสารเคมีในปริมาณสูงในพ้ืนท่ีการเกษตร ซ่ึงมีแนว

ทางแกไขดวยการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ฝกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพและฝมือแรงงาน สงเสริมการออม 

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิต สงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพในการทําการเกษตร 

8.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา ปญหาไฟปาและหมอก

ควัน ความตองการกอสรางขุดลอกคูคลองฝายและอางเก็บน้ํา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนพ้ืนท่ีทํากิน 

และท่ีอยูอาศัย ซ่ึงพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาและเขตอุทยานแหงชาติ การเผาปาเพ่ือหาของปาซ่ึงมีแนวทางการ

แกไขดวยการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสราง

เครือขายภาคประชาชนในการสอดสองดูแลรวมกับภาคราชการ การปรับปรุงแนวเขตพ้ืนท่ีปาใหเกิดความ

ชัดเจน 

8.5 ดานสาธารณสุขในดานปญหาโรคระบาดและโรคติดตอในพ้ืนท่ี ปญหาดานสุขภาพของประชาชน 

สารพิษตกคางในพืชผลการเกษตร ปญหาดานจิตเวช และการฆาตัวตาย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดการปองกัน

ดูแลสุขภาพท่ีดี การใชสารเคมีในการทําการเกษตรโดยขาดการควบคุมหรือสาจิตสํานึก ปญหาหนี้สินใน
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ครัวเรือน และความยากจน การขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ซ่ึงมีแนวทางแกไขดวยการเสริมสราง

ความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ สงเสริมการใชสารชีวภาพในภาคการเกษตร เสริมสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวและชุมชน 

8.6 ดานความม่ันคงในดานปญหายาเสพติด การพนัน การแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาภัยธรรมชาติ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดจิตสํานึกความ

รับผิดชอบตอสังคม การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาตางๆ ในสังคม ซ่ึงมีแนวทางแกไข

ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและ

เปนธรรม การรณรงคและสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของความ

รับผิดชอบตอสังคม และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ ในสังคมรวมกัน 
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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข  

 
จังหวัดลําพูนไดรับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังสิ้น  153,785,900 บาท เพ่ือดําเนินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 จํานวน 8 โครงการ (33 กิจกรรม) โดยจําแนกงบประมาณ ดังนี้ 
- งบดําเนินงาน จาํนวน 35,195,900 บาท 
- งบลงทุน 118, 590,000 บาท 
- งบรายจายอ่ืน 9,000,000 บาท  

1) ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 

ตําแหนงจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร 
(POSITIONING) 

ผลการดําเนินงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1 :
เมืองท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม (Eco 

City) 

เมืองท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

(Eco City) 

- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีเปาหมาย                     
ในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดโลกรอนและหมอกควัน เพ่ือ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยสรางกลยุทธการอนุรักษ ฟนฟู
สงเสริมการใชประโยชน ฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการ
น้ําแบบบูรณาการ เพ่ือปองกันอุทกภัยและภัยแลงจังหวัดลําพูน 
รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและและชุมชนให
เขมแข็ง และเปนโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน หรือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี งบประมาณ 
49,776,700 บาท มีท้ังสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน้ําล้ี บาน
หลายแกว หมูท่ี 1 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

2) กอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน้ํากวง บานเวียง
ยอง หมูท่ี 3 ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
            3) กอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน้ําปง บานทาตุม 
หมูท่ี 1 ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
เมืองหัตถ นวัตกรรม 
สรางสรรค (Craft 

innovation creative 
city) 

เมืองหัตถ 
นวัตกรรม 

สรางสรรค (Craft 
innovation 

creative city) 

- ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจชุมชน สู เมืองเศรษฐกิจสรางสรรค มีโครงการท่ี
ดําเนินการภายใตประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว จํานวน 1 
โครงการ งบประมาณ 2,802,100 บาท คือ กิจกรรม มีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
การทองเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดวย  
 1.1) จัดเวทีทบทวนความรูดานการบริหารจัดการ
ชุมชนทองเท่ียวทบทวนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแก
ผูประกอบการและกลุมผลิตภัณฑในแปดหมูบานหมูบานละไม
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ประเด็นยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 

ตําแหนงจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร 
(POSITIONING) 

ผลการดําเนินงาน 

นอยกวาสองกลุมจํานวนสองวัน 
1.2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูและเสนอผลงานการ

พนาชุมชนระดับจังหวัดและนําเสนอผลงานการพัฒนาและ
วิพากษและทดสอบตลาดระดับจังหวัดตัวแทนหมูบานละหาคน
จํานวนสองวัน                
 2) กิจกรรมสงเสริมนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณ
สรางสรรค 
 3) กิจกรรมเพ่ิมมูลคาสินคาพ้ืนเมืองดวยนวัตกรรม 
 4) กิจกรรมสงเสริมการจัดงานผาฝายแตงสีอวดลายผา
ฝายดอนหลวง 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 3 : 
เมืองเกษตรสีเขียว 

(Green Agricultural 
City) 

เมืองเกษตรสี
เขียว (Green 
Agricultural 

City) 

- ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา         
การเกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย มีจํานวน 1 โครงการ  โครงการ
สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรมี
จํ านวนสี่ กิ จกรรม งบประมาณ 1,721,300 บาทมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) กิจกรรมสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืน
จังหวัดลําพูนถายทอดองคความรูกระบวนการทําเกษตร
ย่ังยืนการรับรองมาตรฐานระบบพีจีเอสดวยกระบวนการการ
มีสวนรวมของชุมชน 

2) กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานการใชเทคโนโลยีเพ่ือผลิตลําไยคุณภาพ 
 3) กิจกรรมสงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
 4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูผลิตลําไยอบแหงเนื้อสี
ทองและผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนจังหวัดลําพูน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4 : 
เมืองจุดหมาย

ปลายทางแหงการ
ทองเท่ียวเชิง
ประสบการณ
วัฒนธรรม  
(Cultural 

Experience 
Destination City) 

 

เมืองจุดหมาย
ปลายทางแหง

การทองเท่ียวเชิง
ประสบการณ
วัฒนธรรม  
(Cultural 

Experience 
Destination 

City) 

- ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองสูเมืองแหง
วัฒนธรรมและการทองเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยืน มีจํานวน    
มี 1 โครงการ งบประมาณดําเนินการรวมท้ังสิ้น 40,200,000 
คือ โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดลําพูน
เมืองมรดกวัฒนธรรมลานนาจํานวน 4 กิจกรรม มีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1) กิ จกรรม สืบสาน วัฒ นธรรมประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวจํานวน 2 กิจกรรมยอย  

1.1) คาจางเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุหริภุญชัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 

ตําแหนงจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร 
(POSITIONING) 

ผลการดําเนินงาน 

 1.2) คาจางเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสลากยอมหนึ่ง
เดียวในโลก 

2) กิจกรรมสงเสริมและสรางบรรยากาศรองรับการ
ทองเท่ียวบูชาพระนางจามเทวีและชมวิถีเมืองเกาลําพูน 2 
กิจกรรมยอย 

    2.1) คาจางเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแตงไฟยอม
เมืองในเขตเมืองเกาลําพูนเพ่ือสรางบรรยากาศและสนับสนุน
การทองเท่ียว 

    2.2) คาจางเหมาจัดกิจกรรมเสนหสีสันแหงลําพูน 
3) กิจกรรมประชาสัมพันธการทองเท่ียวลําพูน 
คาจางเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการทองเท่ียว

ผานสื่อปายในสนามบินเชียงใหม 
4) กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการ

ทองเท่ียว 
    4.1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนหวย

หญาไทร-ลโิดยการขยายผิวจราจรจากเดิมสองชองจราจรเปนสี่
ชองจราจรผิวทางแบบเอสฝากคอนกรีตระหวางรักกิโลเมตรท่ี 
46 + 960 ถึงกิโลเมตรท่ี 40 7 + 720 ระยะทาง 760 เมตร 

    4.2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้-กอ
ทุง โดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 6 เมตรเปนทางหลวงสอง
ชองจราจรกวาง 9 เมตรผิวทางแบบแอบฝนคอนกรีต. ระหวาง
กิโลเมตรท่ี 31+ 875 ถึงกิโลเมตรท่ี 37+ 100 

ประเดน็ยุทธศาสตร 
ท่ี 5 : เมืองแหงคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life 

City) 

เมืองแหงคุณภาพ
ชีวิต (Quality of 

Life City) 

- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ มีจํานวน 2 โครงการ มีผลจํานวนงบประมาณ 
50,285,800 บาท ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง
จังหวัดลําพูนจํานวนสามกิจกรรมมีผลการดําเนินงาน   

     1.1) กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพดานความม่ันคง
ใหแกประชาชนและเยาวชนจังหวัดลําพูน 

     1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและเยาวชน
และผูใดโอกาสจังหวัดลําพูนมีสองกิจกรรมยอย 

         1.2.1) วัยรุนวัยใสมีวินัยใสใจทําดี 
         1.2.2) ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนจัดมหกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับเยาวชน 
    1.3) กิจกรรมเสริมสรางภู มิ คุมกันและพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 

ตําแหนงจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร 
(POSITIONING) 

ผลการดําเนินงาน 

ศักยภาพเครือขายทางสังคมใหแกประชาชนในจังหวัดลําพูน 
         1.3.1) สรางการรับรูทางดานกฎหมายเพ่ือ

สรางภูมิคุมกันทางสังคม 
         1.3.2) พัฒนาเครือขายแกนนําครอบครัวและ

แกนนําชุมชนเฝาระวังเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง 
         1.3.3) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไข

ปญหาแรงงานตางดาว 
        1.3.4) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

ดานแรงงาน  
        1.3.5) จัดทําสื่อประชาสัมพันธปองกันและ

แกไขปญหาแรงงานตางดาวหรือยาเสพติดตั้งเหมาทําสื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพร 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูนจํานวน4 
กิจกรรม  ดังนี้ 
              2.1)  ปรับปรุงโครงขายทางหลวงชนบทสาย ลพ 
3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บานนาทราย อําเภอลี้
จังหวัดลําพูนโดยการปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย
ระยะทาง 1.450กิโลเมตร 
            2.2) ปรับปรุงโครงขายทางหลวงชนบทสาย ลพ 
4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 (กิโลเมตรท่ี 2 + 470) -
บานหวยไฟ (โครงการพระราชดําริลุมน้ําแมอาว) อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูนโดยการปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย
ระยะทาง 2.5 00 กิโลเมตร 
           2.3) ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน
สันปาฝาย-หวยทรายจังหวัดลําพูนจากเดิมกวางสองชองจราจร
ทางหลวงกวาง 9 เมตรเปนทางหลวงสองชองจราจรกวาง 12 
เมตรและกอสรางอาคารระบายน้ําในเขตทางหลวงเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมขังระหวางกิโลเมตรท่ี 4 + 100 ถึงกิโลเมตรท่ี 5 
+ 000 ระยะทาง 900 เมตร 
           2.4) เสริมผิวจราจรทางแบบแอบฝากคอนกรีตและ
กอสรางอาคารระบายน้ําในเขตทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน
ชางเพียร-บานธิจังหวัดลําพูนเพ่ือแกไขปญหาน้ํ าทวมขัง
ระหวางกิโลเมตรท่ี 8 + 305 ถึงกิโลเมตรท่ี 9 + 640 ระยะทาง 
1.335กิโลเมตร 
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ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข 

มิติโควิด - 19  

(1)  ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
 นับตั้งแตในชวงตนป 2563 สถานการณการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได ทวีความ

รุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลายประเทศท่ัวโลกอยางรวดเร็ว จนทําใหเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศใหเปนการแพรระบาดครั้งใหญ (Pandemic) ซ่ึงไดสงผลกระทบรุนแรงตอ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมและกอใหเกิดความผันผวนรุนแรงในตลาด การเงินโลก ทําใหเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศในชวงไตรมาสแรกของป 2563 หดตัวตอเนื่องจนเขา สูภาวะเศรษฐกิจถดถอยและหลายประเทศ
ขยายตัวต่ําสุดเปนประวัติการณนับต้ังแตวิกฤตการเงิน โลกในป 2552 สําหรับเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ี รุนแรงมากข้ึน เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ดังจะเห็นได
จากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ของป 2563 ลดลงรอยละ 1.8 ตามการลดลงของจํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีลดลงรอยละ 38.0 สงผลใหภาคบริการทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องไดรับผลกระทบรุนแรงจาก
การดําเนิน มาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดและจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ ในขณะเดียวกัน ภาค
การสงออกยังไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ รวมท้ังการปด
เสนทางขนสงในบางประเทศและการหยุดชะงักของหวงโซการผลิต โดยผลกระทบ จากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอเนื่องทําใหสภาพคลองทางธุรกิจ ประสบปญหา การผลิตและการลงทุนลดลง 
และสงผลกระทบตอภาคการจางงานและรายไดของ ครัวเรือน ซ่ึงทําใหกําลังซ้ือภายในประเทศปรับตัวลดลง 
ในขณะเดียวกัน การใชจาย ภายในประเทศยังไดรับผลกระทบอีกทางจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและ มาตรการควบคุมและปองกันการระบาดโดยการปดสถานประกอบการตางๆ นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมท่ีตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงซํ้าเติมจากสถานการณภัยแลงท่ีมีแนวโนม รุนแรงและ
สงผลกระทบตอผลผลิตและรายไดภาคเกษตร 

สําหรับสถานการณแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID 19  เปนสถาน
ประกอบกิจการหยุดชั่วคราว/เลิกจาง จํานวน 163 แหง ลูกจาง 40,235 คน เปนการหยุดชั่วคราวตามคําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดลําพูน จํานวน 21 แหง ลูกจาง 269 คน หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จํานวน 119 แหง  ลูกจาง 38,778 คน  
และเลิกจาง จํานวน 18 แหง ลูกจาง 1,074 คน  โดยนายจาง/สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานในการหยุดกิจการชั่วคราวหรือเลิกจาง  สําหรับหยุดกิจการชั่วคราวสวนใหญกลับเขาทํางานท่ี
เดิม สวนสถานประกอบการท่ีเลิกจางเปนสถานประกอบการเก่ียวกับการผลิตเครื่องประดับ เจียระไนเพชร 
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ผลิตภัณฑจากแกว ผลิตภัณฑหลอดอิเล็กทรอนิกส  ผลิตเครื่องโลหะท่ัวไป สาเหตุ
เนื่องจากผลกระทบจากผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID 19 ทําใหคําสั่งซ้ือสินคาลดลง  

อยางไรก็ตาม จังหวัดลําพูน ไดมอบหมายใหหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลําพูน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการติดตามเฝาระวังสถานการณดังกลาวอยางใกลชิด พรอมกับใหความชวยเหลือ
ท้ังผูประกอบการและแรงงานตามมาตรการของรัฐบาล  รวมไปถึงมีการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือยกระดับฝมือ
แรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงการจางงานในรูปแบบใหม (New Normal) การฝกอบรมทักษะฝมือแรงงาน
ใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID 19 ตลอดจนการเตรียมตําแหนงงานรองรับผูท่ี
ไดรับผลกระทบดังกลาวอีกดวย 
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(2)  แนวทางแกไข 
    การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบใหรายไดจากการทองเท่ียว และ การสงออก 

ซ่ึงเปนรายไดสําคัญของจังหวัดลําพูนหายไปอยางฉับพลัน ผูประกอบการรายยอยขาดกําลัง ทุน และประชาชน
ขาดกําลังซ้ือ ซ่ึงเม่ือปจจัยภายนอกเหลานี้ไมอาจเปนท่ีพ่ึงไดดังท่ีเคยเปนมา การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจึงตอง
หันกลับมาสรางความเขมแข็งภายในประเทศอันเปนไปตาม ยุทธศาสตรชาติ หรือก็คือ การสรางฐานรากให
ม่ันคง ดวยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ใหเปน โอกาสในการสรางเศรษฐกิจฐานราก ในระดับทองถ่ินและ
ชุมชน ควบคูไปกับการกระจายความ เจริญไปสูภูมิภาคในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจใหมท้ัง 4 แหงเพ่ือใหเติบโต
อยางยั่งยืนผานการเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรหรือปรับเขาสูเกษตรแปลงใหญ และเกษตรสมัยใหม 
การแปรรูป เพ่ือสรางมูลคา อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG รวมท้ังการพัฒนาการ 
ทองเท่ียวและบริการเชิงสรางสรรคท่ีมีคุณภาพสูง โดยมีการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน และ สนับสนุน
กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของ 

แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลาน
บาท ตาม พ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบท่ี 1) จะมุงตอบโจทยเปาหมายสําคัญ 3 ประการ ไดแก  

1)  การสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก โดยเนนการจางงาน เกษตรทฤษฎี ใหม ทองเท่ียว
ชุมชน กองทุนหมูบาน และโลจิสติกส  

2)  เนนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ดวยการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจใหม ท่ีมี
ศักยภาพ (Nec, NeEC, CWEC, SEC) เพ่ือรองรับ การเติบโตท่ียั่งยืนในอนาคต เนนเกษตรสมัยใหม เศรษฐกิจ
ชวีภาพ ทองเท่ียวคุณภาพ  

3)  เนนกระตุนอุปสงค และการทองเท่ียวในประเทศเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ และ
เศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศ 

มิติดานเศรษฐกิจ 
 (1) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

เศรษฐกิจพบวา หดตัวอยางตอเนื่อง เม่ือเทียบกับของปกอน สะทอนจากดานดัชนีผลผลิตภาคบริการ 
หดตัวเม่ือเทียบกับของปกอน จากผลประกอบการภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคารท่ีลดลงเปน
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการเดินทางเขามาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติ อีกท้ังสถานการณ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอยางตอเนื่องสงผลใหผูบริโภคมีความกังวลตอการใชจาย ประกอบกับความกังวลในเรื่อง
ของการเวนระยะหงทางสังคมในการทองเท่ียวแบบ New Normal ทําใหการทองเท่ียวในประเทศลดนอยลง 
สงผลตอรายไดผูประกอบการ เชนเดียวกันกับยอดขายสินคาท้ังปลีกและสงท่ีลดลงจากการจับจายท่ีลดลตาม
สภาพเศษฐกิจท่ีชะลอตัวและกําลังซ้ือท่ีลดลง ขณะท่ีตนทุนคาเชาพ้ืนท่ี คาจางพนักงานยังคงท่ี สงผลให
ผูประกอบการไมสามารถรักษาสภาพคลองไดตองปดกิจการลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวอยาง
ตอเนื่อง เม่ือเทียบกับของปกอน จากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศคูคาท่ี
สําคัญ ประกอบกับสงครามการคาระหวางสหรัฐและจีน รวมถึงสถานการณน้ําทวม ในประเทศจีนท่ีสงผลตอ
หวงโซอุปทาน เกิดปญหาดานการขนสงสินคาและวัตถุดิบจากฐานการผลิตในตางประเทศ กระบวนการผลิต
หยุดชะงักไมเปนไปตามความตองการของตลาดปลายทาง โดยเฉพาะการผลิตหมวดข้ึนสวนอิเล็กทรอนิกส 
กลุมชิ้นสวนประกอบในคอมพิวเตอรและการสื่อสาร สะทอนจากผลประกอบการภาษีมูลคาเพ่ิมการลงทุนและ
จํานวนโรงานอุตสหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ รวมไปถึงปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสหกรรมท่ีลดลง 
รายไดเกษตรกรในจังหวัดหดตัวในเม่ือเทียบกับของปกอน จากดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมท่ีหดตัว จาก
ปญหาภัยแลง ปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก สงผลใหผผลิตไมมีคุณภาพ อาทิ ลําไยในปนี้ประสบ
ปญหาเรื่องผิวลําไยมีสีคล้ําและขนาดไมเปนไปตามท่ีผูรับซ้ือตองการ สงผลตอรายไดเกษตรกร และเกษตรกร



195 
 
บางสวนตัดสินใจโคนตนลําไยเพ่ือเตรียมปลูกพืชอ่ืนทดแทน อาทิ มะมวง เนื่องจากขาดทุนตอเนื่อง อีกท้ังตัน
ทุนในการดูแล บํารุง และเก็บเก่ียวคอนขางสูง 

 
(2) แนวทางแกไข 
การปรับตัวภายใตฐานวิถีชีวิตใหมพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส “Time for a Great Reset” โควิด 19 

อาจกลายเปนโรคประจําถ่ิน (endemic) ท่ีจะอยูกับเราไปตลอดและมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (social 
distancing) ทําใหเกิดฐานวิถีชีวิตใหม ทําใหบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีจะมาเร็วข้ึนพรอมกับวิถีชีวิตท่ี
ยืดหยุนมาก รวมท้ังเราไดเห็นทรัพยากรสําคัญของชาติคือ พลังความรวมมือกันอยางเขมแข็งจากทุกภาคสวน 
ในระยะขางหนา เราควรใชพลังนี้ตอยอดตอไปเพ่ือพลิกวิกฤตินี้ใหเปนโอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนาน
ใหญ (Great Reset) โดยผสมผสานกับแนวคิดขอเสนอของ Klaus Schwab ผูกอตั้ง World Economic 
Forum ดังนี้ 

          1. การชวยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคูไปกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระยะยาว 
ภาครัฐควรใชเงินงบประมาณขนาดใหญนี้เยียวยาผูท่ีไดรับความเดือดรอนใหกระจายไปใหตรงกลุมเปาหมาย 
รวมท้ังนําเงินทุมลงทุนเพ่ือใหเกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหมของประเทศเพ่ือแกปญหาโครงสรางเศรษฐกิจไป
พรอมกัน เชน การลงทุนดานสาธารณสุข การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาโครงการ
ภายใตแผนบริหารจัดการน้ํา 20 ป (ป 2561–2580) ใหเกิดข้ึนจริงเพ่ือแกปญหาภัยแลงและน้ําทวมท่ีมักสราง
ความเสียหายแกเกษตรกร การพัฒนาเมืองสีเขียว การสรางระบบนิเวศ การพัฒนาทักษะแรงงานและสราง
อาชีพ โดยเฉพาะแกแรงงานท่ียายกลับทองถ่ินและแรงงานท่ีตกงานในเมืองใหญ ชวยใหเกิดการจางงานและ
สามารถชดเชยผลกระทบจากวิกฤติไดอีกทางหนึ่ง 

          2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอการเติบโตอยางยั่งยืน โดยการสรางระบบตลาด
แขงขันท่ีเปดกวางและเปนธรรม การแขงขันเสรีท่ีสรางแรงจูงใจใหแรงงานพัฒนาตนเอง และสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหแขงไดในตลาดโลก การปฏิรูปนโยบายสาธารณะท่ีมีเปาหมาย
สูงสุดเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พรอมท้ังทบทวนการลดหยอนท่ี
เอ้ือประโยชนตอผูมีรายไดสูง หรือวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานท่ีทํางานรูปแบบใหม ๆ และการขยายอายุแรงงานในระบบ 

          3. การนําเครื่องมือดานเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับการเติบโตและกาว
ใหทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว ท้ังดานการสาธารณสุข เชน การแพทยทางไกล การศึกษา เชน การเรียนการสอน
ออนไลน  การขนสง เชน บริการดิลิเวอรี่ และการทํางานจากท่ีบาน เพ่ือใชวิกฤตินี้ใหเปนโอกาสเพ่ือกาว
กระโดดความรูและทักษะทางเทคโนโลยีแกประชาชนท่ัวไป และเพ่ือพัฒนาประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลใหได 

         4. การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการเรงพัฒนาทักษะ 
นอกเหนือจากประชาชนตองชวยกันรักษาสุขอนามัยเพ่ือปองกันการระบาดรอบสอง และยืดหยุนในการปรับตัว
ใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตฐานวิถีชีวิตใหมโดยเร็วแลว ภาคประชาชนตองเรงพัฒนาศักยภาพตนเอง
ใหเปน “แรงงานแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21” ในยุคท่ีคนตองทํางานรวมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากข้ึน
อยางหลีกเลี่ยงไมได แรงงานจึงตองมีความยืดหยุนพรอมเรียนรูตลอดเวลา (lifelong learning) โดยเฉพาะใน
สาขาท่ีจําเปนตออาชีพในอนาคต เชน ความรูดานเทคโนโลยี ความรูดานการตลาดโดยเฉพาะออนไลน 
ภาษาตางประเทศ รวมถึงทักษะการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจางงาน
และเพ่ิมรายได 
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แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 

 
ดวยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

ไดมีมติเห็นชอบในการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งท่ี 1/2563 ใหจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 
2565 (ฉบับทบทวน) เพ่ือใหแผนทันสถานการณ และใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลําพูนจึงไดจัดเวทีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 เพ่ือทบทวนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตามกรอบ
แนวทางท่ี ก.บ.ภ. กําหนดโดยมียุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาภาคเหนือเปนกรอบหลัก โดยกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม 
ผลการทบทวน มีดังนี้ 
 
(1) การวิเคราะหสภาวะแวดลอม 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆ ของจังหวัด โดยใชเทคนิค SWOT สามารถสรุป 
ขอมูลไดดังนี้  

ดานเกษตรกรรม 
จุดแข็ง  

S1 เปนแหลงผลิตลําไยท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะลําไยพันธุ พ้ืนเมือง               
“พันธุเบี้ยวเขียว” ท่ีไดรับการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และลําไยยังเปนท่ีตองการของตลาด
ตางประเทศ 

S2 มีการบริหารจัดการการผลิตลําไยท้ังในฤดูและนอกฤด ูเพ่ือสรางทางเลือกทางการตลาด 
S3 เกษตรกรมีองคความรูภูมิปญญาดานการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผลผลิตลําไย

แปรรูปอบเนื้อสีทอง ไดรับการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร       
S4  กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีการรวมกลุมเพ่ือการผลิตท่ีมีคุณภาพและลดตนทุนการผลิต 
S5  มีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสม แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะ 

การรวมกลุมผูใชน้ํา  
S6  แนวโนมของคนรุนใหมท่ีมีความรูเขามาทํางานภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (Smart Farmer และ Young  

Smart  Farmer) สามารถท่ีจะตอยอดเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในดานการทําตลาด 
S7 เกษตรกรใหความสําคัญในการผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย 
S8 มีศักยภาพในการผลิตสินคาปศุสัตวท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
S9 มีบริษัทแปรรูปสินคาการเกษตรในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดทางเลือกทางการตลาด 

 
จุดออน 

W1 พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรมีเพียงรอยละ 24 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ 
เนื่องจากเกษตรกร/ประชาชนเปลี่ยนจากอาชีพการเกษตรไปทําอาชีพอ่ืน และมีการซ้ือขายท่ีดินและ
เปลี่ยนสภาพไปพัฒนาเปนพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยอ่ืนๆ   

W2 พ้ืนท่ีชลประทานและแหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอกับความตองการในการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 
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W3 ปจจัยและตนทุนในการผลิตสูงข้ึน  
W4 ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรท่ีมีทักษะ คาจางแรงงานสูง 
W5 จังหวัดลําพูนขาดงานศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑหลักของลําพูน (ลําไย กระเทียม) ใหเปน

ผลิตภัณฑใหมเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดท่ีหลากหลาย 
W6 การวิเคราะหทิศทางโครงสรางการเกษตรยังไมชัดเจน (กลุมเกษตรกรท่ียังจําเปนตองไดรับการ

ชวยเหลือสนับสนุน /กลุมเกษตรกรท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได / กลุมเกษตรกรท่ีสามารถยกระดับเปน 
ผูประกอบการ) สงผลใหการสงเสริมและพัฒนายังไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และ
ขาดการตอยอดขยายผล และทําใหคนรุนใหมไมสนใจในการสืบทอดดานการเกษตร 

W7 ขาดการสงเสริมใหเกษตรกรมีความสามารถในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในมาตรฐานการผลิต
เบื้องตนดวยตนเอง และระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของภาครัฐยังไมเพียงพอ 

W8 การประชาสัมพันธแหลงผลิต แหลงจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัยในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนยังมีนอย 

W9 ขาดการบริหารจัดการดานการตลาดรองรับสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย 
W10 การสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการผลิตยังไมกวางขวาง เนื่องจากตนทุนสูง     
W11 กลุมทุนตางชาติและคนตางถ่ินเขามาเปนเจาของกิจการภาคเกษตรท่ีเก่ียวของกับระบบตลาด 
W12 การผูกขาดดานการตลาด สงผลตอรายไดท่ีลงมาถึงเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

โอกาส 
O1 นโยบายของรัฐใหความสําคัญตอภาคเกษตรกรรม และการสงเสริมการใชนวัตกรรม 
O2 แผนพัฒนาภาคเหนือใหความสําคัญในการยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตร

ปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
O3 กระแสความนิยมในสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
O4 การเชื่อมโยงกับธุรกิจการทองเท่ียว  

ภัยคุกคาม 
T1 ภัยธรรมชาติ (ภัยแลง อุทกภัย) โรคระบาด ศัตรูพืช 
T2 คูแขงในตลาดสินคาการเกษตรมากข้ึน เนื่องจากการเปดเสรีทางการคาและมีอุปสรรคทางการคา                  

ท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ทําใหราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 
T3 การลักลอบนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศมาจําหนาย 
T4 ปญหาโควิค19 ทําใหสินคาเกษตรที่ตองสงออกเกิดการชะลอตวั 

 
 

ดานอุตสาหกรรม 
จุดแข็ง  

S1 เปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ลําพูน สามารถรองรับ
ตลาดแรงงานในภูมิภาคมากกวา 100,000 คน และโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด ใหความรวมมือและพรอมใหเขาตรวจสอบเปนอยางดี ผูประกอบการและนักลงทุน
ชาวตางชาติมีความม่ันใจและสนใจอยากขยายพ้ืนท่ีหรอืลงทุนเพ่ิม 

S2 แรงงานในระบบอุตสาหกรรมมีทักษะ (Skill) ไดรับการยอมรับวามีฝมือแรงงานและมีความประณีต 
เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ 

S3 การคมนาคมสะดวก สามารถติดตอเชื่อมโยงกับจังหวัดตางๆ ท้ังทางรถยนตและรถไฟ และอยูหางจาก
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สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหมประมาณ 30 กิโลเมตร 
S4 เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสําหรับนํามาแปรรูปเพ่ือเขาสูระบบ

อุตสาหกรรมการเกษตร 
S5 มีอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการผลิตสินคาของสถานประกอบการท่ีตั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ ท่ีมีความชํานาญในการผลิต แตขณะเดียวกันมีการใชเทคโนโลยีท่ีไมสูงมากนัก 
S6 เปนแหลงผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมท่ีสําคัญและเปนแหลงจําหนาย ใหแกผูประกอบการในจังหวัด

ใกลเคียงรวมถึงผูประกอบการในตางภูมิภาค และสามารถยกระดับขีดความสามารถธุรกิจทองถ่ินท่ีมี
ศักยภาพใหเขาสู Supply Chain ของธุรกิจใหญได 

S7 เอกลักษณท่ีชัดเจนของสินคาหัตถกรรม มีการสืบทอดภูมิปญญาดานการผลิตสินคา อาทิ ผาไหม 
ยกดอก (ไดรับการรับรองเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร : GI) ผาฝายทอมือ และลําไยอบแหงสีทอง 
สามารถพัฒนาเปนสินคานวัตกรรมสรางสรรค 

S8 กลุมผูผลิตบางกลุมไดรับการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา โดยการนําเทคโนโลยีท่ีสามารถชวยในการ
ออกแบบและการผลิตท่ีทันสมัยมาใชในบางผลิตภัณฑรวมถึงการทําเทคโนโลยีระบบ E-Commerce 
มาใชในดานการตลาดเสรี โดยการสรางเครือขาย การจบัคูธุรกิจตาม Supply Chain 

S9 เปนศูนยกลางดานแรงงานภาคอุตสาหกรรมและสามารถรองรับตลาดแรงงานท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัด 
และภาคเหนือ และมีการเติบโตของตลาดแรงงานและมีการกระจายรายไดสูทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

S10 มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมท่ีดีและไมมีปญหารุนแรง และไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอม                   
แตควรกําหนดมาตรการปองกันปญหา เชน การถายทอดความรูในการบริหารจัดการขยะชุมชน                
อยางถูกวิธีและเหมาะสมและการปลูกจิตสํานึก การรณรงคอยางตอเนื่อง 

จุดออน 
W1 การวางผังเมืองและการวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมยังไมชัดเจนทําให

ผูประกอบการท่ีตองการลงทุนเพ่ิมขาดความเชื่อม่ัน ซ่ึงในอนาคตจะทําใหเกิดปญหาการตั้งสถาน
ประกอบการอยางไรทิศทาง และสงผลกระทบตอชุมชนและแหลงสาธารณะประโยชนได 

W2 ขาดการเชื่อมโยงขอมูลการคา การลงทุนสําหรบัผูท่ีมีความสนใจลงทุนและขาดแหลงกระจายสินคาและจัดเก็บ
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร เพ่ือชวยลดตนทุนดานการขนสง คลังสินคาใหกับผูประกอบการ 

W3 ขาดการเชื่อมโยงวัตถุดิบภาคการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยางเปนระบบเดียวกัน สําหรับปอน
ใหแกโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 

W4 สินคาหัตถกรรมยังคงมีรูปแบบเดิม ขาดการพัฒนารูปแบบสินคาใหมท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัด            
ท่ีตรงตามความตองการของตลาด กลุมผูบริโภค เชน สินคากลุมของท่ีระลึกและของฝาก และสินคา
กลุม Eco Product หรือ Creative เปนตน 

W5 การถายทอดความรู ความเขาใจ การสรางความรวมมือและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนมีนอย สงผลใหขาดความคลองตัวในการประสานงานเชื่อมโยง เกิดการ
รองเรียนและตอตานการประกอบกิจการโรงงาน 

W6 ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และอุตสาหกรรมชุมชนยังขาดความรูความ
เขาใจในดานการเขาถึงแหลงเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การสรางมูลคาเพ่ิมจากองคความรู  ภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑสูตลาดสากล และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือประโยชนตอการผลิตและจําหนายสินคา เปนตน 

W7 การประชาสัมพันธสินคาของจังหวัดยังไมท่ัวถึงและเปนระบบเดียวกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมี              
ความโดดเดนและเปนเอกลักษณของจังหวัด 
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W8 ขาดระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานแรงงานท่ีทันสมัยท่ีสามารถเชื่อมโยงและใชในการบริหารจดัการแรงงาน 
W9 ขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลผลิต แรงงานชางเทคนิค ผู เชี่ยวชาญในระดับหัวหนางาน                       

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. วิศวกรและนักวิทยาศาสตร 
W10 แรงงานตองการความม่ันคงในอาชีพ แตสถานประกอบการสวนใหญยังคงมีการจางแรงงานในระยะสั้น 
W11 การวางแผนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงยังไมชัดเจน 
W12 จําเปนจะตองมีการพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง และ Logistics เพ่ือรองรับการขยายตัวและการ

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
W13 การเชื่อมตอระบบการคมนาคมขนสงของกลุมจังหวัดฯ และเมืองหลัก ยังไมมีแผนท่ีเปนระบบในการ

รองรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเมืองรองหรือจังหวัดใกลเคียง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาภาคเหนือ                 
อยางเปนรูปธรรม 

W14 จังหวัดลําพูนมี GPP สูงท่ีสุดในภาคเหนือ  ซ่ึงเปนการคํานวณตัวเลขจากภาคนิคมอุตสาหกรรม                   
(โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจะตองอยูภายใตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 
สงผลใหจังหวัดไดรับสัดสวนจากการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดนอยลงทุกป                             
ในขณะเดียวกันจังหวัดจะตองแบกรับภาระดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการของสถานประกอบการ 
แรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 

โอกาส 
O1 แผนพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มุงพัฒนาการเปนฐานการลงทุน

ของภู มิภาค การใชโอกาสและเชื่อมโยงกับอนุภู มิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบ Logistic สงผลดีตอการคา                    
การลงทุนของจังหวัดลําพูน 

O2 จังหวัดลําพูนกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอมและชุมชน และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)                
สรางเครือขายความรวมมือของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบซ่ึงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติในดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

O3 ความรวมมือขององคกรภาคเอกชน โดยเฉพาะกรอ.จังหวัดลําพูนและ กรอ.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กําหนดแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดและจังหวัดในการให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการสงเสริมการผลิต การคา การลงทุนและการบริหารจัดการ 

อุปสรรค 
T1 ราคาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมมีความผันผวน  
T2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมบางรายมีการขยายการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากมีวัตถุดิบ

และคาจางแรงงานถูกกวา เชน อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา เปนตน 
T3 เคลื่อนยายแรงงานเสรีตางชาติเพ่ือหางานทํามีแนวโนมรุนแรงข้ึน และอาจสงผลกระทบตอแรงงานไทย

ในอนาคต โดยเฉพาะแรงงานก่ึงฝมือ และแรงงานไรฝมือ 
T4 บริเวณนักทองเที่ยวลดลง จากปญหาโควิค 19 

 
ดานทองเท่ียว 

จุดแข็ง  
S1 มีทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเอ้ือตอการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
S2 มีโบราณสถานมีความโดดเดนดานอัตลักษณเฉพาะตัว 
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S3 มีแปลง/ฟารม ท่ีสามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงเกษตร  
S4 มีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและธรรมชาต ิ
S5 ประชาชนมีอัธยาศัย น้ําใจท่ีงดงาม 

จุดออน 
W1 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชื่อมโยงการทองเท่ียวท้ังในและนอกจังหวัด  
W2 การกําหนดจุดเดนและเอกลักษณการทองเท่ียว   ท่ีจะนําเสนอตอกลุมเปาหมายยังไมชัดเจน  
W3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวยังไมเพียงพอ  
W4 ขาดกิจกรรมดึงดูดการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  
W5 การทองเท่ียวชุมชนยังขาดการพัฒนาและเชื่อมโยง  
W6 ขาดแคลนบุคลากรทางการทองเท่ียว 
W7 ขาดการประชาสมัพันธอยางเปนระบบและทิศทางเดียวกัน 

โอกาส 
O1 รัฐบาลใหความสําคัญดานการสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง 
O2 แผนพัฒนาภาคเหนือใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน  
 

อุปสรรค 
T1 สภาวะทางเศรษฐกิจ อาจสงผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 
T2 ผลกระทบจากภัยพิบัติ  
T3 ขอจํากัดและความยุงยากซับซอนของระเบียบกฎหมายตาง ๆ  

 
ดานสังคมและความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

จุดแข็ง  
S1 มีพ้ืนท่ีจังหวัดขนาดเล็กและมีประชากรจํานวน 4 แสนคนเศษ 
S2 ลักษณะของสังคมในหมูบานชุมชน ประชาชน ครัวเรือนมีความใกลชิดสนิมสนม ชวยเหลือเอ้ือเฟอ 

ซ่ึงกันและกัน 
S3 มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ สืบตอกันมายาวนาน 
S4 ประชาชนยึดม่ันในศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ใหความรวมมือกับหมูบานชุมชนและหนวยงานราชการ 

จุดออน 
W1 เปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกวา 900 แหง ทําใหมีประชากรแฝง ท้ังแรงงานในประเทศและ

แรงงานตางดาวเขามาในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
W2 เกิดชุมชนหนาแนนในบริเวณโดยรอบแหลงอุตสาหกรรม ทําใหเกิดปญหาสังคม 

 
W3 ประชากรแฝงภาคแรงงานท่ีเขามาทํางาน ไมมีฐานทะเบียนบานอยูในพ้ืนท่ี และมีการอพยพเคลื่อนยาย

แรงงานอยูบอยครั้ง ทําใหยากตอการควบคุม และทําใหเสียโอกาสในการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในดานสัดสวนประชากร 

W4 ประชากรวัยแรงงานเขาสูระบบการทํางาน ในโรงงานตางๆ เปนจํานวนมาก และตองทํางานเปนกะในตลอด 
24 ชั่วโมง กอใหเกิดปญหาความอบอุนของครอบครัว และการท้ิงใหผูสูงอายุอยูเพียงลําพัง 
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W5 ชุมชนแออัดโดยรองแหลงอุตสาหกรรม เปนสถานท่ีกอตัวของปญหาทางสังคมท้ังดานยาเสพติด                   

การพนัน 
W6 ปญหาความไมเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานรองรบัแรงงาน/ประชากรแฝง 
W7 ปญหาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการของภาครัฐ 
W8 ปญหาความไมเพียงพอของทรัพยากรน้ําท่ีจะตองรองรับในการอุปโภคบริโภค ภาคเกษตร และ

ภาคอุตสาหกรรม 
W9 ปญหาหนี้นอกระบบในกลุมแรงงาน 
W10 ปญหาผูดอยโอกาส เด็กกอนวัยเรียน การตั้งทองท่ีเกิดจากกลุมผูใชแรงงาน และเยาวชน 
W11 การเขาสูผูสูงอายุในอัตราท่ีสูง 

 
 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จดุแข็ง  

S1 จังหวัดใหความสําคัญในดานขยะและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหเปน “จังหวัดปลอดโฟม ปลอดขยะ
เปยก และรณรงคการลดใชถุงผาแทนพลาสติก” ท่ีผานมาไดรับรางวัลระดับประเทศในดานจังหวัด
สะอาด ป 2560 และ 2561   

S2 มีพ้ืนท่ีปาอุทยานแหงชาต ิท่ีเปนแหลงตนทุนดานทรัพยากร 
S3 มีแมน้ําไหลผานจํานวน 4 สาย คือ แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําลี ้และแมน้ําทา 
S4 โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ไมคอยกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
S5 มีการประกาศใหเปนเขตเอนุรักษเมืองเกา ภายในเขตเมืองเกาลําพูน 

จุดออน 
W1 ไมมีแหลงกักเก็บน้ําหรืออางเก็บน้ําท่ีเพียงพอ  ทําใหไมสามารถรองรับปริมาณน้ําในฤดูน้ําหลากไวใช      

ในฤดูแลง 
W2 แมน้ําลี้และแมน้ําทา มีสภาพทางกายภาพท่ีลาดชัน ในฤดูน้ําหลากจะมีกระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวแรง 

กอใหเกิดปญหาการกัดเซาะตลิ่ง บานเรือนและพ้ืนท่ีเกษตรของประชาชน 
W3 เกิดปญหามลภาวะในบริเวณแหลงชุมชนหนาแนน 
W4 ปญหาหมอกควันและไฟปา 

โอกาส 
O1 ธรรมชาติเกิดการฟนตัวการทองเที่ยวชะลอตัว 
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(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) 
  การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนป พ.ศ.2565               
ได ดํ าเนิ นการตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .2534 ซ่ึงแก ไขเพ่ิม เติม                                
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวย                           
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด 
  แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนป พ.ศ.2565 ไดทบทวนเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตรชาติ 20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ               
ฉบับท่ี12 และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมท้ังสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทาง                  
การพัฒนาในระยะ 5 ป ใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาหมาย                 
ท่ีกําหนดไว จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ดังนี ้
 
เปาหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน  
1. วิสัยทัศน  (Vision) : เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง 
 

1.1 นิยาม 
          “เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีความสุขจาก
คุณภาพชวีิตและสภาวะแวดลอมท่ีดี”  
 

1.2 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน  
  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  
  (1) ตัวชี้วัดความสุข  
  (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
  โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อางอิงตัวชี้วัดท่ีปรับปรุงจาก
ดัชนีคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)                
ซ่ึงสามารถใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูลพ้ืนฐาน และไดนําเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต              
(quality of life) ข อ ง  OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)  
มาปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทเฉพาะของจังหวัดลําพูน โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้  
  (1) ความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน  
  (2) การพัฒนาทุนมนุษย  
  (3) การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
  (4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  (5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสงัคม  
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รายละเอียดตัวชี้วัดภายในแตละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน พ.ศ.2561 – 2565 
 

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดท่ี 1 ความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน (Basic living needs)   

1.1 รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ HA  (มีภูมิคุมกัน) 
1.2 รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง นํ้าเพ่ืออุปโภคบรโิภค ไฟฟา และ อินเตอรเนต  (มีภูมิคุมกัน) 
1.3 รอยละของครัวเรือนท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
และ ไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

 (มีภูมิคุมกัน) 

1.4 รอยละของครัวเรือนท่ีมีความอบอุน ภูมิคุมกัน และ มีความปลอดภัยในชีวิต 
และ ทรัพยสิน  

 (มีภูมิคุมกัน) 

หมวดท่ี 2 การพัฒนาทุนมนุษย (Human capital development)   
2.1 จํานวนปการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอายรุะหวาง 15-59 ป   (มีความรู) 
2.2 รอยละเด็กจบการศึกษาบังคบั 9 ป ท่ีไมได เรยีนตอและยังไมมงีานทําไดรับ
การฝกอบรมดานอาชีพ 

  (มีความรู) 

2.3 สัดสวนคนอายุ 15 -60 ปเต็ม อาน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได    (มีความรู) 
2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)   

หมวดท่ี 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายไดของครัวเรือนตอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  (พอประมาณ) 
3.3 อัตราสวนหน้ีตอรายไดของครวัเรือนเฉลีย่* (รอยละ)  (พอประมาณ) 
3.4 อัตราการวางงาน* (รอยละ)   
3.5 สัดสวนของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน  (รอยละ)   

3.6 คาสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได (คาสัมประสิทธ์ิ จีน่ี)   
หมวดท่ี 4 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาในจังหวัด   
4.2 สัดสวนปรมิาณขยะในจังหวัดตอประชากร   
4.3 สัดสวนการใชไฟฟา และ นํ้ามันเช้ือเพลิงของครัวเรือน  (พอประมาณ) 
4.4 สัดสวนการใชไฟฟา และ นํ้ามันเช้ือเพลิงของอุตสาหกรรม  (พอประมาณ) 

หมวดท่ี 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จํานวนหมูบานศีล 5 ตัวอยาง   (มีคุณธรรม) 
5.2 จํานวนคนในครัวเรือนมสีวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน   (มีคุณธรรม) 
5.3 สัดสวนผูสูงอายุ คนพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว หรือ สงัคม   (มีคุณธรรม) 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดท่ีมีการผกผันของขอมูล 
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2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
   

จังหวัดลําพูนกําหนดประเด็นการพัฒนา จํานวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
  1. เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
  2. เมืองหัตถ นวัตกรรมสรางสรรค (Creative Craft City) 
  3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
  4. เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural 
Experience Destination City) 
  5. เมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
 
1. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : เมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  (Eco City) 
 

1.1 วัตถุประสงค :   
       (1) พัฒนาใหเปนจังหวัดสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
       (2) อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

 1.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจดัการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เพิ่มข้ึน   

รอยละ 5 ตอป  

2. ดําเนนิการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาเปนไป ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. จํานวนพืน้ทีป่าไมที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู เพ่ิมข้ึน 100 ไรตอป 
4. การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชน  

1 แผนงานตอป 

5. จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่ เพ่ิมข้ึน 
10 แหงตอป 

6. สงเสริมใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูกับสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลอยางนอย  

1 แผนงานตอป 

 
1.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(2) สรางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
(3) พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
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2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :  เมืองหัตถ นวัตกรรมสรางสรรค (Creative Craft City) 
 
 2.1 วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือสงเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ดวยนวัตกรรมอยางสรางสรรค 
(2) เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
 2.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1. มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรมสรางสรรค 
ผลิตภัณฑเดนของจังหวัด และ OTOP เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 ตอป  

2.พัฒนาผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมและสรางสรรคเขาสูตลาด 5 ผลิตภัณฑตอป 
 
2.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) และโครงสรางพ้ืนฐาน  
(2) เพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการและฝมือแรงงาน  
(3) การพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม  
(4) การพัฒนาระบบตลาด 
 

3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
 3.1 วัตถุประสงค : 
            (1) สรางมูลคาการเกษตรใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและมูลคาสูง 
 
 3.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1. มูลคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ เพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป  
2.ลดตนทุนการผลิตในเกษตรแปลงใหญ รอยละ 5 ตอป 
3.จํานวนแปลงของสินคาเกษตรลําไยไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ตอป 
4. จํานวนพ้ืนท่ีของสินคาเกษตรไดรับการเตรียมการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 ตอป 

 
3.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ปจจัยพ้ืนฐานและบคุลากร  
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน  
(3) การแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิม  
(4) พัฒนาระบบตลาด 
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 4. ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณวัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination City)  

4.1 วัตถุประสงค 
     (1) สรางมูลคาเพ่ิมและกระจายรายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดลาํพูนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 
4.2 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1.รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป  
2.นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป 
3.คาใชจายเฉลีย่ของนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป 
 

4.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และการอํานวยความสะดวก 
(2) เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
(3) การสืบคนและจัดการองคความรู 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการทองเท่ียวชุมชน 
(5) พัฒนากิจกรรมและของท่ีระลึกฯ  
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ 
 

 

5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
 5.1 วัตถุประสงค 
       (1) ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในจังหวัดลําพูนอยางเทาเทียม 
 

5.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1.รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.ลดลง รอยละ 3 ตอป  
2.รอยละของคดียาเสพติดลดลง รอยละ 1 ตอป 
3.จํานวนของหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนชุมชน
เขมแข็งตนแบบ เพ่ิมข้ึน 

39 แหง ตอป 

4.สงเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางนอย 

1 แผนงานตอป 

 
5.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(2) การพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
(3) การขับเคลื่อนสูเมืองนาอยู 



 
 
 
 
 
แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ 

[แบบ จ.๑ (กรณีจังหวัด)] 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ  
(Project Brief)  

[แบบ จ.1-1 (กรณีจังหวัด] 
 
 

 



แบบ จ.๑

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง"

พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๖)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
เมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

1.พัฒนาให้เป็นจังหวัดท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมควบคู่กับส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลอย่างน้อย

1 แผนงาน 1 แผนงาน

2.อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน

3. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

4. จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 500 ไร่

5. มีการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์

1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 5 แผนงาน

6. จ านวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 50 แห่ง

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
จังหวัดล าพูน

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(๔)

ค่าเป้าหมาย



พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๖)

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(๔)

ค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒
เมืองหัตถ นวัตกรรม 
สร้างสรรค์

1.ส่งเสริม ยกระดับและพัฒนา
หัตถกรรม ด้วยนวัตกรรม

สร้างสรรค์

1. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เด่น
ของจังหวัด และ OTOP เพ่ิมข้ึน

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 10  ร้อยละ 50

2.เตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
และสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน

 5 ผลิตภัณฑ์  5 ผลิตภัณฑ์  5 ผลิตภัณฑ์  5 ผลิตภัณฑ์  5 ผลิตภัณฑ์  25 ผลิตภัณฑ์

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓
 เมืองเกษตรสีเขียว

สร้างมูลค่าการเกษตรให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยและ

มูลค่าสูง

1. มูลค่าสินค้าเกษตรท่ีส าคัญเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 3 ร้อยละ 43

2. ลดต้นทุนการผลิตในเกษตรแปลง
ใหญ่

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25

3. จ านวนแปลงของสินค้าเกษตรล าไย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 90

4. จ านวนพ้ืนท่ีของสินค้าเกษตรได้รับ
การเตรียมการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4
 เมืองจุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม

สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจาย
รายได้จากการท่องเท่ียวใน
จังหวัดล าพูนบนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน

1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25

2. จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 45



พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๖)

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(๔)

ค่าเป้าหมาย

3. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5
 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนในจังหวัดล าพูน 

อย่างเท่าเทียม

1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10

2. ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 ร้อยละ 3.0
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ
เพ่ิมข้ึน

 8 แห่ง  8 แห่ง  8 แห่ง  8 แห่ง  8 แห่ง 40 แห่ง

4. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างน้อย

1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 5 แผนงาน



แบบ จ.๑

แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

  -   -   -   - 206,872,100 206,872,100

๑. โครงการท่ี ๑ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น  าธิ บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ท่ี 20 ต าบลบ้านธิ
 อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

1 5 ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองล ำพูน

  -   -   -   -       16,000,000 16,000,000

2. โครงการท่ี 2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น  าทา บ้านทาศาลา หมู่ท่ี 3 ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

1 5 ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองล ำพูน

  -   -   -   - 14,000,000 14,000,000

3 โครงการท่ี 3 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น  าทา บ้านทาดง หมู่ท่ี 13 ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

1 5 ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองล ำพูน

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

4. โครงการท่ี 4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น  าลี  บ้านดงฤาษี หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านโฮ่ง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

1 5 ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองล ำพูน

  -   -   -   -       16,000,000 16,000,000

5. โครงการท่ี 5 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น  าลี  บ้านชีวิตใหม่ หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ
ลี  จังหวัดล าพูน 

1 5 ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองล ำพูน

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

6. โครงการท่ี 6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าจังหวัดล าพูนปี 2565

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 3,172,400 3,172,400

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

     กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรลดหมอกควันผ่ำนกลไกกำรส่ือสำร

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

306,000 306,000

     กิจกรรมหลัก 6.2 กิจกรรมเฝ้ำระวัง ลำดตระเวน 
เพ่ือลดกำรเกิดหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนท่ีเส่ียง

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

2,666,400 2,666,400

     กิจกรรมหลักท่ี 6.3 กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์
 เพ่ือกระตุ้นกำรรับรู้และเสริมสร้ำงควำมตระหนักใน
กำรลดหมอกควันในระดับพ้ืนท่ี

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

200,000 200,000

7. โครงการท่ี 7 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมืองท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

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

8. โครงการท่ี 8 โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับพื นท่ี เพ่ือสร้างมูลค่า
และความย่ังยืนของชุมชน

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 3,101,100 3,101,100

    กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือต่อยอดทุนกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 2,365,600 2,365,600



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง
 งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
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หน่วยด าเนินการ
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พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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   กิจกรรมหลัก 8.2 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนท่ี

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 715,500 715,500

   กิจกรรมหลัก 8.3 กิจกรรมติดตำมและบริหำร
โครงกำร

1 5 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 20,000 20,000

9 โครงการท่ี 9 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างความ
ชุ่มชื นทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีป่าชุมชนจังหวัด
ล าพูน

1 5 ศูนย์ป่ำไม้ล ำพูน   -   -   -   - 2,070,000 2,070,000

10 โครงการท่ี 10 โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดหมอกควันจังหวัดล าพูน

1 5 ส ำนักงำนพลังงำน
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 196,500 196,500

11 โครงการท่ี 11 โครงการอนุรักษ์พลังงานใน
สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือจังหวัดล าพูนก้าวไปสู่
เมืองสีเขียว (Green City)

1 5 ส ำนักงำนพลังงำน
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 239,600 239,600

12 โครงการท่ี 12 โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่
สถานศึกษาในกระบวนการแก้ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

1 5 ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดล ำพูน

  -   -   -   - 1,398,500 1,398,500

13 โครงการท่ี 13 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่ง
น  าเพ่ือป้องกันอุทกภัยจังหวัดล าพูน

1 5 4 อ ำเภอ   -   -   -   - 42,444,000 42,444,000

 (1) โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำปิง 
บ้ำนท่ำกอม่วง หมู่ท่ี 3 ต ำบลหนองปลำสวำย อ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 

2 5 กรมโยธำธิกำรและผัง
เมือง

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



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง
 งปม.
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ยุทธศาสตร์
ชาติ
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หน่วยด าเนินการ
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พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

 (2) โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำปิง 
บ้ำนท่ำไม้ หมู่ท่ี 10 ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน

2 5 กรมโยธำธิกำรและผัง
เมือง

  -   -   -   - 18,750,000 18,750,000

 (3) โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำปิง 
บ้ำนปำกล้อง หมู่ท่ี 8 ต ำบลหนองปลำสวำย อ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

2 5 กรมโยธำธิกำรและผัง
เมือง

  -   -   -   - 18,750,000 18,750,000

 (4) โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำปิง 
บ้ำนหนองเขียด หมู่ท่ี 4 ต ำบลหนองปลำสวำย อ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

2 5 กรมโยธำธิกำรและผัง
เมือง

  -   -   -   - 18,750,000 18,750,000

แผนงานท่ี 1. พัฒนาสินค้าหัตถอุตสาหกรรม 
นวัตกรรม สร้างสรรค์สู่สากล

  -   -   -   - 21,270,160 21,270,160

๑. โครงการท่ี ๑ โครงการพัฒนาหัตถ อุตสาหกรรม
หริภุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์

1 2 ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดล ำพูน/

ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด

ล ำพูน

  -   -   -   - 4,370,160 4,370,160

2. โครงการท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP 3-5 ดาว จังหวัดล าพูน

1 2 ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดล ำพูน

5,400,000 5,400,000

 1 โครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์เมืองสร้ำงสรรค์อำรย
ธรรมล้ำนนำ

2 2 ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดล ำพูน

11,500,000 11,500,000

แผนงานท่ี 1. พัฒนาการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง                 -                   -                   -         82,701,570 82,701,570

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เมืองเกษตรสีเขียว



แผนงาน/โครงการ
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๑. โครงการท่ี 1 โครงการยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
ความม่ันคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนล าพูน

1 2                 -                   -                   -   7,824,910 7,824,910

   กิจกรรมหลัก ๑.๑  เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย จังหวัดล ำพูน

1 2 ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดล ำพูน

2,295,900 2,295,900

   กิจกรรมหลัก ๑.๒ แปลงสำธิตกำรท ำเกษตร
ปลอดภัยด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะกระเป๋ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์อเนกประสงค์

1 2 วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีล ำพูน

2,093,500 2,093,500

   กิจกรรมหลัก ๑.๓ เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพยุว
เกษตรกร เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเป็นทำยำท
เกษตรกร และ Young  Smart farmer

1 2 ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดล ำพูน

1,356,900 1,356,900

   กิจกรรมหลัก ๑.4 ผลิตพืชพันธ์ุดีเพ่ิมรำยได้เกษตรกร 1 2 ศูนย์ขยำยพันธ์ุพืชท่ี 8
 จังหวัดล ำพูน

1,000,000 1,000,000

   กิจกรรมหลัก 1.5 กำรเพำะพันธ์ุสัตว์น้ ำแบบ
เคล่ือนท่ี (Mobile Hatchery)

1 2 ส ำนักงำนประมง
จังหวัดล ำพูน

568,610 568,610

   กิจกรรมหลัก 1.6 สร้ำงกำรรับรู้เพ่ือส่งเสริมช่องทำง
กำรตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัด
ล ำพูน

1 2 ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ์จังหวัด

ล ำพูน

510,000 510,000

2. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เกษตรปลอดภัยเพ่ือยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และ
เพ่ิมช่องทางการตลาด

1 2 ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดล ำพูน

                 -                    -                    -   1,850,000 1,850,000

3. โครงการท่ี 3 โครงการส่งเสริมและยกระดับตลาด
ล าไยคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไย

1 2 ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดล ำพูน

6,789,110 6,789,110



แผนงาน/โครงการ
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4. โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

1 2 ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด

ล ำพูน

715,000 715,000

5. โครงการท่ี 5 โครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุ
ผลผลิต

1 2 ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดล ำพูน

3,301,800 3,301,800

6. โครงการท่ี 6 โครงการก่อสร้างโรงเรือนหลังคา
พลาสติกเพ่ือการผลิตผักปลอดภัย

1 2 ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดล ำพูน

3,220,750 3,220,750

 1. ประตูระบำยน้ ำดอยแต ต ำบลเหมืองจ้ี อ ำเภอเมือง
ล ำพูน จังหวัดล ำพูน

2 2 โครงกำรก่อสร้ำง 
ส ำนักงำนชลประทำน
ท่ี 1 กรมชลประทำน

59,000,000 59,000,000

แผนงานท่ี 1. การพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดก
วัฒนธรรมล้านนา

1 2                 -                   -                   -                   -         95,047,980 95,047,980

๑. โครงการท่ี ๑ โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

1 2                  -                    -                    -                    -          88,047,980 88,047,980        

    กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนำ Brand DNA จังหวัด
ล ำพูน

1 2 ส ำนักงำนท่องเท่ียว
และกีฬำจังหวัดล ำพูน

         9,869,380 9,869,380

   กิจกรรมหลัก ๑.2 พัฒนำเส้นทำงท่องเท่ียวชุมชน
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักของพ้ืนท่ี

1 2 ส ำนักงำนท่องเท่ียว
และกีฬำจังหวัดล ำพูน

2,000,000 2,000,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
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   กิจกรรมหลัก ๑.3 พัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
สร้ำงสรรค์เพ่ือรองรับควำมปกติรูปแบบใหม่ (New 
Normal)

1 2 ส ำนักงำนท่องเท่ียว
และกีฬำจังหวัดล ำพูน

2,000,000 2,000,000

   กิจกรรมหลัก 1.4 ส่งเสริมหมู่บ้ำนท่องเท่ียวชุมชน 1 2 ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดล ำพูน

11,616,000 11,616,000

   กิจกรรมหลัก 1.5 ยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  
ตอน ล้ี - ก้อทุ่ง

1 2 แขวงทำงหลวงล ำพูน 40,000,000 40,000,000

   กิจกรรมหลัก 1.6 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำยใน
เขตเมืองเก่ำล ำพูน

1 2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมือง
ล ำพูน

22,062,600 22,062,600

      กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ
ล ำพูน จัดระบบสำธำรณูปโภคในพ้ืนท่ี (เพ่ือรองรับกำร
ท่องเท่ียวระยะท่ี 1 ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์)

1 2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมือง
ล ำพูน

4,639,000 4,639,000

     กิจกรรมย่อยท่ี 2 อนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำล ำพูน
 จัดระบบสำธำรณูปโภคในพ้ืนท่ี (เพ่ือรองรับกำร
ท่องเท่ียวระยะท่ี 2 ถนนเลียบตล่ิงริมแม่น้ ำกวง)

1 2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมือง
ล ำพูน

5,513,600 5,513,600

      กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมปรับปรุงทำงเท้ำถนน
เจริญรำษฎร

1 2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมือง
ล ำพูน

8,590,000 8,590,000

      กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำงเดินเท้ำ 
คสล. ถนนรอบเมืองในเทศบำลเมืองล ำพูน

1 2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมือง
ล ำพูน

3,320,000 3,320,000

   กิจกรรมหลัก 1.7 ส่งเสริมกำรจัดงำนผ้ำฝ้ำย “แต่ง
สีอวดลำย ผ้ำฝ้ำยดอนหลวง”

1 2 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอป่ำซำง 500,000 500,000
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2. โครงกำรท่ี 2 โครงกำรล ำพูนเมืองวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้ำง สู่ควำมม่ันคงและย่ังยืน ส ำนักงำนวัฒนธรรม

จังหวัดล ำพูน

                 -                    -                    -   7,000,000 7,000,000

     กิจกรรมย่อยท่ี ๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
ชุมชนคุณธรรมเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวในชุมชน “บวร 
On Tour”

1 2
ส ำนักงำนวัฒนธรรม

จังหวัดล ำพูน

1,000,000 1,000,000

    กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำง
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรม

1 2
ส ำนักงำนวัฒนธรรม

จังหวัดล ำพูน

2,000,000 2,000,000

   กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินของชำติพันธ์ุ

1 2
ส ำนักงำนวัฒนธรรม

จังหวัดล ำพูน

3,000,000 3,000,000

     กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมตลำดวัฒนธรรม ถนน
สำยวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน

1 2
ส ำนักงำนวัฒนธรรม

จังหวัดล ำพูน

1,000,000 1,000,000

แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างย่ังยืน

    285,108,782 285,108,782

๑. โครงกำรท่ี ๑ โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับ
พ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดล ำพูน

1 4 ส ำนักงำนบังคับคดี
จังหวัดล ำพูน

           202,800 202,800

๒. โครงกำรท่ี 2 โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ด้ำนอำชีพให้กับผู้สูงอำยุ

1 4 ส ำนักงำนกำรศึกษำ
นอกระบบและตำม

อัธยำศัยจังหวัดล ำพูน

           688,500 688,500

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
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3. โครงกำรท่ี 3 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพประชำชน
ชุมชนและเยำวชนจังหวัดล ำพูน ม่ันคง พอเพียง จิต
อำสำรักสถำบันฯ

1 4 กองอ ำนวยกำรรักษำ
ควำมม่ันคงภำยใน

จังหวัดล ำพูน

1,866,000 1,866,000

4. โครงกำรท่ี 4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชน
ภำยใต้อัตลักษณ์ล ำพูน

1 4 ส ำนักงำนแรงงำน
จังหวัดล ำพูน

1,064,000 1,064,000

5. โครงกำรท่ี 5 โครงกำรต ำบลต้นแบบจิตอำสำกับ
ธนำคำรเวลำ เพ่ือกำรดูแลและพัฒนำผู้สูงอำยุ คนพิกำร
 และเด็กแรกเกิดในชุมชน

1 4 ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดล ำพูน

761,250 761,250

6. โครงกำรท่ี 6 โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน และ
พัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล ำพูน

1 4 ส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดล ำพูน

233,700 233,700

7. โครงกำรท่ี 7 โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัย
บริเวณทำงแยกขนำดใหญ่ ทำงหลวงหมำยเลข 11 
ตอนขุนตำน - อุโมงค์

1 4 แขวงทำงหลวงล ำพูน 40,000,000 40,000,000

8. โครงกำรท่ี 8 โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน ทำงหลวงหมำยเลข
 11 ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตำน - อุโมงค์

1 4 แขวงทำงหลวงล ำพูน 5,000,000 5,000,000

9. โครงกำรท่ี 9 โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอนควบคุม 0204 ตอน 
ท่ำจักร - อุโมงค์

1 4 แขวงทำงหลวงล ำพูน 5,000,000 5,000,000
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10. โครงกำรท่ี 10 โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนงำนไฟฟ้ำแสง
สว่ำงทำงหลวงหมำยเลข 1030 ตอน ป่ำเห็ว - ริมปิง

1 4 แขวงทำงหลวงล ำพูน 5,000,000 5,000,000

11. โครงกำรท่ี 11 โครงกำรบ ำรุงรักษำทำงหลวง 
งำนแก้ไขและป้องกันน้ ำท่วมทำงหลวงหมำยเลข 
1033 ตอน แม่ทำ - ท่ำจักร

1 4 แขวงทำงหลวงล ำพูน 5,000,000 5,000,000

12. โครงกำรท่ี 12 โครงกำรปรับปรุงโครงข่ำยทำง
หลวงชนบท สำยแยก ทช.ลพ.3004 - บ้ำนสันปูเลย 
หมู่ 2 ต ำบลศรีเต้ีย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

1 4 แขวงทำงหลวงล ำพูน       12,000,000 12,000,000

13. โครงกำรท่ี 13 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยโครงข่ำย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1 4 ต ำรวจภูธรจังหวัด
ล ำพูน

      16,431,000 16,431,000

14. โครงกำรท่ี 14 โครงกำรบ้ำนก้อแซนท์บ๊อค ระยะ
ท่ี 2 ต ำบลก้อ อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

1 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอล้ี 5,606,300 5,606,300

15. โครงกำรท่ี 15 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดล ำพูน

1 4 อ ำเภอทุกอ ำเภอ     146,721,232 146,721,232

  (1) ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) ลพ.ถ.10010 บ้ำนดอยแก้ว - 
บ้ำนฝ่ังแดง ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

2 4 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

4,317,000 4,317,000
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  (2) ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) ลพ.ถ.10009 
แยก ทล.11 - บ้ำนป่ำเป้ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัด
ล ำพูน

2 4 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

10,700,000 10,700,000

  (3) ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) ลพ.ถ.10034 
สำยทำงบ้ำนศรีบังวน หมู่ท่ี 4 เช่ือมบ้ำนต้นแงะ 
หมู่ท่ี 9 ต ำบลประตูป่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัด
ล ำพูน

2 4 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

2,890,000 2,890,000

  (4) ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) ลพ.ถ.10020 สำยทำงบ้ำนสัน
ห้ำงเสือ - บ้ำนเวียงหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล ำพูน

2 4 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

11,682,000 11,682,000

  (5) ซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT INPLACE RECYCLING) ถนน
เลียบทำงรถไฟเชียงใหม่-ล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน

2 4 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

9,945,000 9,945,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

1 6 ส ำนักงำนจังหวัดล ำพูน 9,000,000 9,000,000

รวมทั งสิ น                 -                   -                   -                   -       700,000,592       700,000,592



 
 

 
 

แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (Eco City) 
 
 

 
 



 

แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

1. ช่ือโครงการ โครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําธ ิบานใหมกาดเหนือ หมูท่ี 20 
ตําบลบานธิ อําเภอบานธ ิจังหวัดลําพูน  

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

    จังหวัดลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา มีลุมน้ําท่ีสําคัญไดแก  
แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา และแมน้ําลี้ ซ่ึงรวมท้ัง ลําน้ําสาขาของแมน้ําท้ัง 4 สาย 
เชน ลําน้ําธิ ลําหวยแมยาก เปนตน โดยในชวงฤดูฝนมักจะประสบปญหาปริมาณน้ําไหล
หลากและกัดเซาะตลิ่ง 2 ฝงแมน้ํา สรางความเสียหายตอทรัพยสินของราษฎร รวมท้ัง
สิ่งกอสรางสาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยปญหาดังกลาว นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
    ดังนั้น การจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งในจุดท่ีมีความวิกฤตรุนแรง จึงเปน

เรื่องเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือปองกันความเสียหายตลอดจนการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสรางสาธารณะ
ประโยชนอ่ืนๆ 

๔.เปาหมายและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ 

เปาหมาย : เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ยาว 400  ม. 
ตัวชี้วัด :   1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
             2 . สามารถป องกันความเสียหาย ท่ี มีต อทรัพยสินของราษฎร และ 
                 สิ่งกอสรางสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

๕.พ้ืนท่ีเปาหมาย บานใหมกาดเหนือ หมูท่ี 20 ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
 

๖.กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ความยาว 400 ม. 

7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
9. งบประมาณ จํานวน 16,000,000.- บาท (สิบหกลานบาทถวน) 
  
10.ผลผลิต (Output) - กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหิน ความยาว 400  ม.  
๑๑.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. สามารถปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสราง 
    สาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



 

แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

1. ช่ือโครงการ โครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําทา บานทาศาลา หมูท่ี 3 
ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

    จังหวัดลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา มีลุมน้ําท่ีสําคัญไดแก  
แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา และแมน้ําลี้ ซ่ึงรวมท้ัง ลําน้ําสาขาของแมน้ําท้ัง 4 สาย 
เชน ลําน้ําธิ ลําหวยแมยาก เปนตน โดยในชวงฤดูฝนมักจะประสบปญหาปริมาณน้ําไหล
หลากและกัดเซาะตลิ่ง 2 ฝงแมน้ํา สรางความเสียหายตอทรัพยสินของราษฎร รวมท้ัง
สิ่งกอสรางสาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยปญหาดังกลาว นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
    ดังนั้น การจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งในจุดท่ีมีความวิกฤตรุนแรง  

จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือปองกันความเสียหายตลอดจนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสรางสาธารณะ
ประโยชนอ่ืนๆ 

๔.เปาหมายและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ 

เปาหมาย : เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ยาว 350  ม. 
ตัวชี้วัด :   1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
             2 . สามารถป องกันความเสียหาย ท่ี มีต อทรัพยสินของราษฎร และ 
                 สิ่งกอสรางสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

๕.พ้ืนท่ีเปาหมาย บานทาศาลา หมูท่ี 3 ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
 

๖.กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ความยาว 350 ม. 

7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

9. งบประมาณ จํานวน 14,000,000.- บาท (สิบส่ีลานบาทถวน) 
  
10.ผลผลิต (Output) - กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหิน ความยาว 350  ม.  
๑๑.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. สามารถปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสราง 
    สาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

 

 

 

 



 

แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

1. ช่ือโครงการ โครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําทา บานทาดง หมูท่ี 13  
ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

    จังหวัดลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา มีลุมน้ําท่ีสําคัญไดแก  
แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา และแมน้ําลี้ ซ่ึงรวมท้ัง ลําน้ําสาขาของแมน้ําท้ัง 4 สาย 
เชน ลําน้ําธิ ลําหวยแมยาก เปนตน โดยในชวงฤดูฝนมักจะประสบปญหาปริมาณน้ําไหล
หลากและกัดเซาะตลิ่ง 2 ฝงแมน้ํา สรางความเสียหายตอทรัพยสินของราษฎร รวมท้ัง
สิ่งกอสรางสาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยปญหาดังกลาว นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
    ดังนั้น การจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งในจุดท่ีมีความวิกฤตรุนแรง  

จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือปองกันความเสียหายตลอดจนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสรางสาธารณะ
ประโยชนอ่ืนๆ 

๔.เปาหมายและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ 

เปาหมาย : เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ยาว 375  ม. 
ตัวชี้วัด :   1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
             2 . สามารถป องกันความเสียหาย ท่ี มีต อทรัพยสินของราษฎร และ 
                 สิ่งกอสรางสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

๕.พ้ืนท่ีเปาหมาย บานทาดง หมูท่ี 13 ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
 

๖.กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ความยาว 375 ม. 

7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
9. งบประมาณ จํานวน 15,000,000.- บาท (สิบหาลานบาทถวน) 
  
10.ผลผลิต (Output) - กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหิน ความยาว 375  ม.  
๑๑.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. สามารถปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสราง 
    สาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



 

แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

1. ช่ือโครงการ โครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําลี้ บานดงฤาษี หมูท่ี 8  
ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

    จังหวัดลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา มีลุมน้ําท่ีสําคัญไดแก  
แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา และแมน้ําลี้ รวมท้ัง ลําน้ําสาขาของแมน้ําท้ัง 4 สาย เชน 
ลําน้ําธิ ลําหวยแมยาก เปนตน ในชวงฤดูฝนมักจะประสบปญหาปริมาณน้ําไหลหลาก
และกัดเซาะตลิ่ง 2 ฝงแมน้ํา สรางความเสียหายตอทรัพยสินของราษฎร รวมท้ัง
สิ่งกอสรางสาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยปญหาดังกลาว นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
    ดังนั้น การจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งในจุดท่ีมีความวิกฤตรุนแรง  

จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือปองกันความเสียหายตลอดจนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสรางสาธารณะ
ประโยชนอ่ืนๆ 

๔.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย : เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ยาว 400 ม. 
ตัวชี้วัด :   1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
             2 . สามารถปองกันความเสียหายท่ี มีตอทรัพยสินของราษฎร และ 
                 สิ่งกอสรางสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

๕.พ้ืนท่ีเปาหมาย บานดงฤาษี หมูท่ี 8 ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
๖.กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ความยาว 400 ม. 

7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
9. งบประมาณ จํานวน 16,000,000.- บาท (สิบหกลานบาทถวน) 
  
10.ผลผลิต (Output) - กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหิน ความยาว 400  ม.  
๑๑.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. สามารถปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสราง 
    สาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 



 

แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

1. ช่ือโครงการ โครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําลี้ บานชีวิตใหม หมูท่ี 5  
ตําบลปาไผ อําเภอลี ้จังหวัดลําพูน  

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

    จังหวัดลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา มีลุมน้ําท่ีสําคัญไดแก  
แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา และแมน้ําลี้ รวมท้ัง ลําน้ําสาขาของแมน้ําท้ัง 4 สาย เชน 
ลําน้ําธิ ลําหวยแมยาก เปนตน ในชวงฤดูฝนมักจะประสบปญหาปริมาณน้ําไหลหลาก
และกัดเซาะตลิ่ง 2 ฝงแมน้ํา สรางความเสียหายตอทรัพยสินของราษฎร รวมท้ัง
สิ่งกอสรางสาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยปญหาดังกลาว นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
    ดังนั้น การจัดทําโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งในจุดท่ีมีความวิกฤตรุนแรง  

จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือปองกันความเสียหายตลอดจนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสรางสาธารณะ
ประโยชนอ่ืนๆ 

๔.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย : เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ยาว 300 ม. 
ตัวชี้วัด :   1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
             2 . สามารถปองกันความเสียหายท่ี มีตอทรัพยสินของราษฎร และ 
                 สิ่งกอสรางสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

๕.พ้ืนท่ีเปาหมาย หมูท่ี 5 ตําบลปาไผ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
๖.กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหินพรอมโครงสรางประกอบ ความยาว 300 ม. 

7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
9. งบประมาณ จํานวน 12,000,000.- บาท (สิบสองลานบาทถวน) 
  
10.ผลผลิต (Output) - กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดเข่ือนเรียงหิน ความยาว 300  ม.  
๑๑.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. สามารถปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําในฤดูน้ําหลาก 
2. สามารถปองกันความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสินของราษฎร และสิ่งกอสราง 
    สาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดลําพูน ป 2565 
2.   ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

            ปญหามลพิษหมอกควันปกคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจาก
การไฟปา และการเผาเศษวัชพืช เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีทางการเกษตร ของราษฎรใน
พ้ืนท่ี นอกจากนี้ จากขอมูล Hotspot ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช ยังพบวา เกิดปญหาไฟปาตามพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีรอยตอกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
รวมท้ังพ้ืนท่ีชุมชน จนสงผลตอคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี โดยมีปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM10และPM2.5) มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
           ในป 2563 ขอมูลสถานการณคุณภาพอากาศ ต้ังแตเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคม ๒๕63 มีจํานวนวันท่ีคาเฉลี่ยฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5) เกินคามาตรฐาน จํานวน 36 วัน (คาสูงสุด 100  ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ในวันท่ี 15 มีนาคม 2563 : คามาตรฐานตองไมเกิน 50 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และพ้ืนท่ีเสียหายท่ีเกิดจากการเผาไหมปาในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําพูน แบงเปนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีเสียหายในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 
6,892.50 ไร  และ พ้ืน ท่ีป าอนุ รั กษ  จํ านวน 10 ,637 ไร  ซ่ึ ง อุปสรรค 
ของการดับไฟ สวนใหญแลวพ้ืนท่ีท่ีเกิดไฟ มักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบริเวณปาเขาสูงชัน 
ยากตอการเขาถึงและอุปกรณในการดับไฟปาไมเพียงพอ ทําใหพ้ืนท่ีไฟไหม
ขยายตัวเปนบริเวณกวางและไหมยาวนานกวาปกต ิ

3.  วัตถุประสงคของโครงการ         1. เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนและชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมและดูแล 
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 
        2. เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวความคิด เสริมสรางความรู เพ่ิมความตระหนัก  
ในการเฝาระวัง และแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาใหกับทุกภาคสวน 
        3. เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนแบบ
ประชารัฐ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย          1. จํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิน
คามาตรฐานลดลงจากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 
        2.จํานวน Hotspot ระบบ VIIRS ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ลดลงรอยละ 5 
จากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 8 อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
   

 

กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการลดหมอกควันผานกลไกการส่ือสาร 
กิจกรรมยอยท่ี 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการผานกลไกการ

สื่อสารระดับจังหวัดและสูระดับพ้ืนท่ี 



หัวขอ รายละเอียด 
กิจกรรมยอยท่ี 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางอาชีพปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม สูชุมชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
งบประมาณ : 306,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ท่ีทําการปกครองอําเภอ 8 อําเภอ 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  

 

กิจกรรมเฝาระวัง ลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอกควันและไฟปาในพ้ืนท่ี
เส่ียง 
กิจกรรมยอยท่ี 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการปรับเปลี่ยนแนวคิดอยูรวมกับ

ธรรมชาติสูชุมชน เพ่ือลดผลกระทบ 
กิจกรรมยอยท่ี 2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปองกันและ

แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาในระดับพ้ืนท่ี 
งบประมาณ : 2,666,400 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ท่ีทําการปกครองอําเภอ 8 อําเภอ 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือกระตุนการรับรูและเสริมสรางความ
ตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพ้ืนท่ี 
กิจกรรมยอยท่ี 3.1 ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความตระหนักของประชาชนใน

ระดับพ้ืนท่ีในการลดหมอกควัน 
งบประมาณ : 200,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สํานักงานประสัมพันธจังหวัดลําพูน 
สถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัดลําพูน 

7.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
อําเภอ 8 อําเภอ 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระยะเวลา 1 ป (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
9.  งบประมาณ 3,172,400 บาท (สามลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน) 
10.  ผลผลิต (output) จํานวนวันท่ีคุณภาพอากาศของจังหวัดลําพูน อยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

            1. มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 
มีแนวโนมดีข้ึน   

  2. ทุกภาคสวนและชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมและดูแลแกไขปญหา
หมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนมากข้ึน  

  3. จังหวัดลําพูน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ เพ่ือเปนฐานในการ
พัฒนาจังหวัดดีข้ึน 

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

หัวขอ รายละเอียด 

1.  ช่ือโครงการ โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาสู
เมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

2.  ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 ตามท่ี คณะรักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย โดยผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ และคณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดใหความเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 ภายใต
กรอบเปาหมายการดําเนินงาน 4 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
 ๑) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤต 
(ขยะมูลฝอยเกา) 
 ๒) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะ
มูลฝอยใหม) เนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูล
ฝอยแบบศูนยรวมและกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เนนการแปรรูปเปน
พลังงานหรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๓) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 ๔) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน (ใหความรูประชาชนและ
บังคับใชกฎหมาย) อีกท้ัง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2559 ลงมติเห็นชอบกับแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือ
ของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด การนําของเสียกลับมาใชซํ้า และใชประโยชน
ใหม ณ แหลงกําเนิดตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพ่ือใหเกิด
การจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน การสงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายแบบศูนยรวม โดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานและการแปรรูปผลิต
พลังงานอยางเหมาะสม และความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดลําพูนมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึน จํานวน 86,840.71 ตันตอป  ซ่ึง
ประกอบดวย ขยะมูลฝอยท่ัวไป รอยละ 45.05 ขยะอินทรีย รอยละ 35.19 
ขยะรีไซเคิล รอยละ 18.91 ขยะอันตรายจากชุมชน รอยละ 0.75 และขยะ
อิเล็กทรอนิกส รอยละ 0.10  



หัวขอ รายละเอียด 

         จังหวัดลําพูนไดมีแนวทางจัดการขยะมูลฝอยโดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ในการจัดการตั้งแตตนทางตามหลักการ 3Rs โดยกระบวนการมี
สวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางภายในครัวเรือน การรวบรวม
เก็บขนนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ มีการใชทุนทางสังคม องคความรูท่ีเกิด
จากภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีสถานศึกษา สวนราชการ ภาคเอกชน 
หางสรรพสินคา ตลาดสด ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว เพ่ือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัด สามารถใชประโยชนจากขยะมูลฝอยท่ี
แยกประเภทแลว และลดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนท่ีได  

3.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะอยางถูกวิธีและครบวงจร 
2. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมการจัดการขยะโดยทุกภาคสวน และพัฒนา
ยกระดับเปนหนวยงานตนแบบในการจัดการขยะแบบมีสวนรวม 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขยะอยางครบวงจรท่ีมีการเชื่อมรอยท้ังในระดับ
อําเภอและจังหวัด 

4.  ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย  

 (1) โรงเรียนตนแบบท่ีสามารถถายทอดความรูในการจัดแยกประเภทขยะมูล
ฝอยจาํนวน 8 แหง 
 (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนท่ีตนทาง รอยละ 100 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน (8 อําเภอ)   
6.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือลําพูนเมืองสะอาด

อยางยั่งยืน 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือลําพูนเมืองสะอาด
อยางยั่งยืน กิจกรรมยอยท่ี 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายชุมชน
ปลอดขยะสูลําพูนเมืองสะอาดอยางยั่งยืน  
กิจกรรมยอยท่ี 1.2  กิจกรรมประชาสัมพันธสรางสรรคกระตุนจิตสํานึก
สาธารณะในกิจกรรมสําคัญ 
กิจกรรมยอยท่ี 1.3 การอบรมพัฒนาเครือขายจิตอาสา เสริมสรางการรับรูการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง  
กิจกรรมยอยท่ี 1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางโรงเรียนตนแบบดานการ
จัดการขยะ 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 

7.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 



หัวขอ รายละเอียด 

8.  ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2564   -  กันยายน 2565 

9.  งบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท 

10.  ผลผลิต (Output) 1. ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดลําพูนลดลง 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ภาพลักษณของจังหวัดลําพูนในดานการทองเท่ียวดีข้ึน 
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนดีข้ึน  

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือสรางมูลคาและความย่ังยืนของ

ชุมชน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         การพัฒนาท่ีผานมา มนุษยไดระดมใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะท่ีดิน ปาไม 
แหลงน้ํา ทรัพยากรธรณี ในอัตราท่ีสูงมาก และเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จนมีผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ เกิดการรอยหรอ และเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังเริ่ม
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในชนบท ท่ีตองพ่ึงพาทรัพยากรเปนหลักใน
การยังชีพ ไดแก ทรัพยากรปาไม พ้ืนท่ีปาไมมีสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโนมลดลงอยาง
มาก เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ ไดแก การลักลอบตัดไมทําลายปา การเผาปา 
การบุกรุก ทําลายปา เพ่ือตองการท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัย เปนตน การท่ีพ้ืนท่ีปาไมท่ัวประเทศ
ลดลงอยางมาก ไดสงผลกระทบตอการควบคุมระบบนิเวศโดยสวนรวมอยางแจงชัด เชน 
กรณีเกิดวาตภัย และอุทกภัย ปญหาความแหงแลงในภาคตางๆ ของประเทศ และปญหา
น้ํา ซ่ึงปญหาภัยธรรมชาติดังกลาวไดมีแนวโนมของการเกิดถ่ีข้ึน อันกอใหเกิดความเสียหาย
ตอผลิตผลทางการเกษตร ชีวิต และทรัพยสิน นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
อ่ืนๆ เชน การสูญเสียหนาดิน ทําใหสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน ปญหาการตกตะกอน 
ปญหาการตื้นเขินของแหลงน้ํา และปญหาสภาพดินฟาอากาศแปรปรวน เปนตน 
          ในป 2563 จังหวัดลําพูนประสบปญหาภัยแลง เปนผลมาจากปริมาณน้ําฝนท่ีตก
ลงในพ้ืนท่ีรับน้ําของจังหวัดลําพูนมีปริมาณนอยและความตองการใชน้ําท่ีมีปริมาณสูงข้ึนใน
ทุกป ดังนั้น การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการอนุรักษในระดับพ้ืนท่ีจึงมี
ความสําคัญท่ีจะชวยใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทางตางๆเขามา
ชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม เชน การจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตาม
แนวทางโคกหนองนาโมเดล การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง 
เปนตน เพ่ือใหเกิดการตอยอดแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของพ้ืนท่ี และสงผลตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

3.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. เพ่ือสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอยอดการพัฒนาและ
สรางความยั่งยืนใหกับชุมชน 

3. เพ่ือรวมสรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและเพ่ิมมูลคาของ
ทุนทางดานการพัฒนาในชุมชน 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
  

1. ชุมชนตนแบบในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 4 พ้ืนท่ี 
2. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับชุมชน จํานวน 50 ไร 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี 8 อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 



หัวขอ รายละเอียด 
6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือตอยอดทุนการพัฒนาอยางย่ังยืน 

กิจกรรมยอยท่ี 1.1 การเสริมสรางการอนุรักษทรัพยากรในระดับชุมชนตามแนวทางปลูกปา  
 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
กิจกรรมยอยท่ี 1.2 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือสรางความชุมชื้นและอนุรักษทรัพยากรชุมชน 
กิจกรรมยอยท่ี 1.3 การตอยอดองคความรูชุมชนเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืนตาม

แนวทาง โคกหนองนา โมเดลและวิธีการเติมน้ําใตดิน 
งบประมาณ : 2,365,600 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมยอยท่ี 2.1 กิจกรรมรณรงคเสริมสรางตระหนักในการอนุรักษน้ําอยางยั่งยืน 
กิจกรรมยอยท่ี 2.2 กิจกรรมสืบชะตาและปรับปรุงภูมิทัศนแมน้ํากวงเพ่ือสรางความ

รวมมือในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําในชุมชน 
งบประมาณ : 715,500 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 
งบประมาณ : 20,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 

7.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
8.  ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา 1 ป (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

9.  งบประมาณ 3,101,100 บาท (สามลานหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
10.  ผลผลิต (output) ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน มีสภาพท่ีดีข้ึน 
๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ชุมชนมีสวนรวมและมีความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลําพูนมีความสมบูรณมากข้ึน 

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ อนุรักษ ฟนฟู สรางความชุมช้ืนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาชุมชนจังหวัดลําพูน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ปญหาอุทกภัย หรือ ภาวะน้ําทวมในฤดูฝน และ ปญหาภัยแลง หรือ ภาวการณขาด
แคลนน้ํ า ใ น ฤดู แ ล ง  ค ว าม ท้ั ง สภ า ว ะก า ร เ ปลี่ ย น แปล งขอ งสภ า ว ะภู มิ อ า ก า ศ  
ทําความเสียหายตอชีวิต และทรัพยสิน ของประชาชนคนไทยเปนอยางมาก และมีแนวโนมวา
จะรุนแรงมากข้ึน การบุกรุกทําลายปา พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร และการใชประโยชน ท่ีดิน 
ท่ีไม เหมาะสม เปนหนึ่ งในสาเหตุ ท่ีสําคัญของปญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  
จึงจําเปนท่ีจะตองเรงฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
เ พ่ือลดความรุนแรง  และบรร เทาปญหา ท่ีอาจ เ กิด ข้ึนในทุกรูปแบบ วิ ธี การหนึ่ ง 
ท่ีสําคัญและไดผลดี คือ ฝาย ซึงเปนแนวพระราชดําริทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไม  
โดยการใชทรัพยากรท่ีเ อ้ืออํานวยและสัมพันธ ซ่ึง กันและกันให เ กิดประโยชนสู งสุด 
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงพระราชทานไวเพ่ือเปนแนวทางใน
การจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําทรงแนะนําใหใช ฝายก้ันน้ํา หรือเรียกวา CHECK DAM หรืออาจ
เรียกวาฝายชะลอความชื้น เปนสิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือปดก้ันทางน้ําท่ีอาจเปนรองน้ํากัด
เซาะลําหวย ลําธารขนาดเล็ก บริเวณปาตนน้ําของลุมน้ําตางๆ โดยทําหนาท่ีควบคุมความเร็ว
การไหลของน้ําใหชาลงในชวงฤดูฝน ชวยใหการกัดเซาะ ชะลาง และพังทลายของดินสองฝง
สายน้ําลดลง ชวยเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแลง กักเก็บตะกอนดินไมใหพัดพาสูการตื้นเขินของ
แหลงน้ําชั้นลาง และยังชวยสงเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไวใน แหลงน้ําใหเพ่ิมปริมาณมาก
ข้ึน รวมท้ังชวยเพ่ิมความชุมชื้นใหกับดิน และเพ่ือเปนการปองกันแกไขปญหาไฟปาท่ีจะเกิดข้ึน
อยางยั่งยืนตอไป   

3.  วัตถุประสงคของโครงการ (1) เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน น้ํา และปาของจังหวัดลําพูน 
(2) เพ่ือเพ่ิมและสรางความชุมชื้นในพ้ืนท่ีปา 
(3) เพ่ือควบคุม ปองกัน แกไขและลดปญหาภัยแลงในชวงฤดูไฟปา 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
  

(1) มีฝายถาวรเพ่ิมข้ึน จํานวน 10 แหง 
(2) มีระบบแนวกันไฟปาเปยกเพ่ิมข้ึน จํานวน 10 แหง 
(3) มีฝายผสมผสานเพ่ิมข้ึน จํานวน 100 แหง 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  ปาชุมชนพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 
6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู สรางความชุมช้ืนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาชุมชน 

กิจกรรมยอยท่ี 1.1  กอสรางฝายถาวร จํานวน 10 ชุมชนๆ ละ 1 แหงๆ ละ 75,000 บาท 



หัวขอ รายละเอียด 
กิจกรรมยอยท่ี 1.2  จัดทําแนวกันไฟปาเปยก ดําเนินการในพ้ืนท่ี 10 ชุมชนๆ ละ 1 แหงๆ ละ80,000 

บาท 
กิจกรรมยอยท่ี 1.3  กอสรางฝายผสมผสาน จํานวน 10 ชุมชนๆ ละ 10 แหงๆ ละ 5,000 บาท 

งบประมาณ : 2,050,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ : ศูนยปาไมลําพูน 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมติดตามและบริหารโครงการ 
งบประมาณ : 20,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ : ศูนยปาไมลําพูน 

7.  หนวยงานดําเนินงาน ศูนยปาไมลําพูน 
8.  ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา 1 ป (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 

9.  งบประมาณ 2,070,000 บาท (สองลานเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 
10.  ผลผลิต (output) ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน มีสภาพท่ีดีข้ึน 
๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ชุมชนมีสวนรวมและมีความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลําพูนมีความสมบูรณมากข้ึน 

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดหมอกควันจังหวัดลําพูน 
2.ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 จากปรากฏการณสภาพอากาศท่ีเต็มไปดวยฝุนควันสาเหตุหลักสวนหนึ่งเกิดมาจากการ 
“เผา” ในท่ีโลงแจง ท่ีนับวันก็แตจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ซ่ึงไดแก การเผาปา การเผาตอ ซังขาว 
การเผาไรหลังฤดูเก็บเก่ียว การเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การเผาขยะ ตลอดจนเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีกอใหเกิดสภาพอากาศเปนพิษและมีผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ
ของคนและสัตว ทําใหเกิดการเจ็บปวยมากมาย รวมท้ังทัศนะวิสัยของบรรยากาศ และการ
เดินทางดวยเครื่องบินไมสามารถกระทําไดในบางชวงเวลา ผลกระทบดานการทองเท่ียวซ่ึงเปน
รายไดสวนหนึ่งของจังหวัดลําพูน เนื่องจากนักทองเท่ียวเปลี่ยนจุดหมายไปยังพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค
อ่ืนแทน มีผลกระทบในหลายสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเศรษฐกิจของภาคและของประเทศ 
และตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังท่ีกลาวนั้น มีหลาย
หนวยงานท้ังภาคราชการและเอกชนไดชวยกันดําเนินการอยางแข็งขันแลว แตเนื่องจากเปน
ปญหาท่ีใหญ อีกท้ังขอมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับปญหาอาจจะมีเฉพาะสวนท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบหรืออาจไมท่ัวถึง ดวยเหตุนี้สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน จึงรวมเปนอีกสวนหนึ่งใน
การแกไขปญหาดังกลาว โดยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีจะสามารถควบคุม
การเผาในท่ีโลงแจงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถลดปญหาดานหมอกควันจากการเผาได
สวนหนึ่ง ตลอดจนรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในท่ีโลงแจง รวมท้ัง
ปญหาโลกรอนและหมอกควันตอไป 

3.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1 เพ่ือหาแนวทางการลดปญหามลพิษทางอากาศ ดานหมอกควัน ฝุนละออง ท่ีปกคลุมท่ัว
ภาคเหนือในชวงฤดูแลงท่ีเกิดจากการเผาไหมปา การเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือ
ใบไมและก่ิงไม ในท่ีโลงแจงท่ีกอใหเกิดปญหา ดานเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน 

2 เพ่ือรณรงค สาธิต และถายทอดกรรมวิธีในการกําจัวัสดุเหลือใชทางการเกษตร วัสดุเหลือใช
ในชุมชน โดยไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในเขต อปท. ใน
จังหวัดลําพูน จํานวน 10 แหง 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
  

1. อปท. ไดรับการถายทอดการใชเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดหมอกควัน 10 แหง 
2. ผูเขารวมการอบรมการถายทอดการใชเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดหมอกควัน รวมแลวไม 
   นอยกวา 600 คน 
3. ผูท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดหมอกควันรอยละ 70 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  อปท. 10 แหงในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 



หัวขอ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมกิจกรรมสงเสริมการใชและผลิตเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดหมอกควัน 

ข้ันเตรียมการ  ชี้แจงโครงการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม และการฝกอบรมรวมกับ
ผูบริหาร อปท. พ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน 20 อปท. 

กิจกรรมยอยท่ี 1.1 จัดกิจกรรมฝกอบรม สาธิต และถายทอดกรรมวิธีในการกําจัดวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและครัวเรือน ใหแก อปท. พ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน 10 อปท. 
(ผูเขาอบรมแหงละ 60 คน) 

ข้ันติดตาม ลงพ้ืนท่ีติดตามผลดําเนินงาน ใน อปท. พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 10 แหง 
งบประมาณ : 196,500 บาท  
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 

7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
8. ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา 1 ป (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

9. งบประมาณ 196,500 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

10.  ผลผลิต (output) ลดการเผาท่ีเกิดหมอกควันในท่ีโลง กลุมเปาหมายไดรับการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยี
พลังงานเพ่ือลดหมอกควันเพ่ือใชในการขยายผล ตอยอดและพัฒนา 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ประชาชนมีสวนรวมและมีความตระหนักในการเผาปา การเผาในท่ีโลง 
2. กลุมเปาหมายมีความรูในเทคโนโลยีพลังงานและนําไปตอยอด ขยายผลเปนอาชีพ สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจได 

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ การอนุรักษพลังงานในสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือจังหวัดลําพูนกาวไปสูเมืองสีเขียว  

(Green City)  
2.ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน พลังงาน ถือไดวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบัน 
และมีความสําคัญมากข้ึนเม่ือโลกมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน ซ่ึงในปจจุบันพลังงานเปลี่ยนไปเปน
แหลงพลังงานตองอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต ตนทุน 
ความคุมคา ความเหมาะสมในการพัฒนา การใชงานของพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางกันท้ังในเรื่อง
ศักยภาพและการใชงาน และท่ีสําคัญ คือ ดานความม่ันคงของพลังงานสิ้นเปลืองเริ่มมีปริมาณ
ลดลง จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดท่ีมีภาคอุตสาหกรรมใหญท่ีสุดในภาคเหนือ มีปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาสูงท่ีสุดในภาคเหนือเปนอันดับ 2 รองจากจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงการผลิตไฟฟานั้น 
สวนใหญเกิดการการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดสิ้นไป เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ 
จังหวัดลําพูนจึงถือวาเปนจังหวัดท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติในรูปพลังงานไฟฟาท่ีสูงมาก
จังหวัดหนึ่งของประเทศ เม่ือการผลิตพลังงานไฟฟาเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลว
หมดไป จึงเปนผลสําคัญท่ีจังหวัดลําพูนตองดําเนินกิจกรรมเพ่ือ ลดการใชพลังงานไฟฟา เกิด
กิจกรรมท่ีอนุรักษพลังงาน ใชพลังงานไฟฟาอยางคุมคา และตระหนักถึงความสูญเสียของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแลกมาเพ่ือความสะดวกสบาย สรางความเจริญและพัฒนาจังหวัดลําพูน
ของเรา จุดเริ่มตนท่ีจะสรางเสริมความรู ความตระหนัก การรูสํานึกในการใชประโยชนจาก
พลังงานไฟฟาก็คือเยาวชน และสถานศึกษาและประชาชน การมีสวนรวมในการลดใชพลังงาน 
ขยายผลไปสูครัวเรือน เติบโตเปนพลเมืองคุณภาพ ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด อนุรักษพลังงานอยางถูกวิธี เพ่ือใหจังหวัดลําพูนของเรากาวไปสูเมืองสีเขียว (Green 
City) ตรงตามยุทธศาสตรของจังหวัดลําพูนท่ีจะเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
ตอไป 

3. วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการไดมาซ่ึงพลังงานไฟฟา สถานการณพลังงานปจจุบัน
ของประเทศไทย ใหแกเยาวชน สถานศึกษา ชุมชน ในจังหวัดลําพูน 

2 เพ่ือถายทอดความรูในการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด ถูกตอง และปลอดภัย ใหแก
เยาวชน สถานศึกษา ชุมชน ในจังหวัดลําพูน 

4. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
  

1. สถานศึกษาและ อปท. ไดรับการถายทอดความรูในการอนุรักษพลังงาน จํานวน 10 แหง 
2. ผูเขารวมการอบรมการถายทอดความรูในการอนุรักษพลังงาน รวมแลวไมนอยกวา 1000 คน 
3. ผูท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจการอนุรักษพลังงาน ใชพลังงานไฟฟาในชีวิต ประจําวัน
ไดอยางประหยัด ถูกตอง และปลอดภัย รอยละ 70 



หัวขอ รายละเอียด 
5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  สถานศึกษา และ อปท. รวม 12 แหงในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมสงเสริมการลดใชพลังงานในสถานศึกษาและชุมชนจังหวัดลําพูน 

ข้ันเตรียมการ  ชี้แจงโครงการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม และการฝกอบรมรวมกับ
ผูบริหารสถานศึกษา และ อปท. พ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน 12 แหง 

กิจกรรมยอยท่ี 1.1 จัดกิจกรรมฝกอบรม ถายทอดความรูในการอนุรักษพลังงาน ใชพลังงาน
ไฟฟาในชีวิตประจําวันไดอยางประหยัด ถูกตอง และปลอดภัย ลด
คาใชจายดานพลังงานในครัวเรือน ใหแก สถานศึกษา และ อปท. พ้ืนท่ี
เปาหมาย รวมจํานวน 12 แหง 

ข้ันติดตาม ลงพ้ืนท่ีติดตามผลดําเนินงาน ในสถานศึกษา และ อปท. พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 12 
แหง 

งบประมาณ : 239,600 บาท  
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 

7.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
8.  ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา 1 ป (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 

9.  งบประมาณ 239,600 บาท (สองแสนสามหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน) 

10.  ผลผลิต (output) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาน ไดรับความรูในการอนุรักษพลังงาน ใชไฟฟาอยางประหยัด 
ถูกตอง และปลอดภัย รวมแลวไมนอยกวา 1000 คน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมและมีความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน 
2. กลุมเปาหมายมีความรูในการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด ถูกตอง และปลอดภัย และ

ขยายผลไปสูเพ่ือนบานและชุมชนได 

 



แบบโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การพัฒนาสูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ สรางความเขมแข็งแกสถานศึกษาในกระบวนการแกปญหาไฟปาและหมอกควัน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    ดวยจังหวัดลําพูน ไดกําหนดมาตรการรวมเฉพาะกิจปองกันและแกปญหาไฟปาและหมอก
ควันจังหวัดลําพูน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของในจังหวัดจัดทํานโยบายเรื่องการปองกันแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน โดยมอบนโยบายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเตรียมให
มีพ้ืนท่ี Safe Zone ข้ึนเนื่องจากในชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป ภาคเหนือมัก
ประสบปญหาหมอกควัน ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการเผาปา และวัสดุทางการเกษตรของ
เกษตรกร เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูรอน ซ่ึงจังหวัดลําพูนก็ประสบปญหา
ดังกลาว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบางแหงท่ีเปนแองกระทะทําใหฝุนละอองปกคลุมในพ้ืนท่ี 
แขวนลอยในบรรยากาศไดนาน และไมตกลงสูพ้ืนดิน สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยของประชาชน ทําใหฝุนละอองขนาดเล็ก เกินคามาตรฐาน ทุกป และสงผลกระทบ
ตอสุขภาพทําใหเกิดโรคตางๆ ท้ังในระบบเฉียบพลันและระยะยาว  
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูนไดดําเนินการติดตามการปองกันและแกปญหาไฟปา
และหมอกควัน ภายใตกระบวนการ Government Innovation Lab ในปพ.ศ. 2562 
แบงเปน 4 ดานดังนี้ 1.ดานสรางการรับรู  2. ดานสรางจิตสํานึก 3. ดานสรางอาชีพ 4.ดาน
นวัตกรรมมาใชในการแกปญหาอยางยั่งยืน ท้ัง 4 ดานแบงเปน การปองกันเหตุ และ การ
เผชิญเหตุ  จากการขยายผลดังกลาว ในปพ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูนได
บูรณาการทํางานรวมกันหนวยงานภาครัฐและเอกชน ขยายผลไปยังสถานศึกษาในจังหวัด
ลําพูน จํานวน 343 แหง จากการประชุมมาตรการรวมเฉพาะกิจปองกันและแกปญหาไฟปา
และหมอกควันจังหวัดลําพูน ในสวนของภาคการศึกษาในระดับจังหวัด ไดวางแผนรวมกัน
ขับเคลื่อนกระบวนการGovernment Innovation Lab ในปพ.ศ. 2562 ท้ัง 4 ดาน เพ่ือ
สรางเขมแข็งแกสถานศึกษาในกระบวนการแกไขปญหาหมอกควันในจังหวัดลําพูน จากการ
เก็บรวบรวมขอมูลพบวา หนวยงานทางการศึกษาสวนใหญดําเนินการในดานท่ี 1 ดานการรับรู
ในสวนดานอ่ืนๆควรตองสงเสริมพัฒนา จากการประชุมดังกลาวพบวาการขับเคลื่อนการสราง
ความเขมแข็งใหสถานศึกษาในกระบวนการแกไขปญหาและหมอกควันยังขาดการบูรณาการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เปนการทํางานแยกสวนไมเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนขาดองคความรู
ในการสงเสริมพัฒนาสรางจิตสํานึกการมิตรกับสิ่งแวดลอม การปองกันปญหาไฟปาและหมอก
ควัน พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มากกวาความคิด ความเชื่อและ
ประเพณีของผูปกครองและประชาชนในการดํารงชีวิตตามวิถีท่ีผานมา กอใหเกิดปญหาไฟปา



หัวขอ รายละเอียด 
และหมอกควัน มีการเผาไหมในพ้ืนท่ีปาไมเปนจํานวนมากในจังหวัด รวมถึงการลุกล้ําท่ีดินของ
ประชาชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปราศจากการควบคุมไมทําแนวกันไฟ เด็กและ
เยาวชนไมเห็นความสําคัญ ขาดจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการอนุรักษพ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนของตนจนเปนปญหาท่ียากเกินการแกไขในอนาคตได   
 จากสภาพปญหาดังกลาวสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูนซ่ึงเปนหนวยงานหลักใน
การสงเสริมพัฒนา สรางความรูความเขาใจใหแกหนวยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดลําพูน จึงไดเห็นความสําคัญของการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันโดยใช
กระบวนการ Government Innovation Lap   
สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาในกระบวนการแกไขปญหาจึงไดจัดทําโครงการ สรางความ
เขมแข็งแกสถานศึกษาในกระบวนการแกปญหาไฟปาและหมอกควัน  

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานําแนวทางมาตรการปองกัน
และแกปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดลําพูนสูการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

2. เพ่ือสงเสริมผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูมีสวนเก่ียวของมีความรูดานทฤษฎีการควบคุมไฟปา
ควบคูไปกับการฝกทักษะการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานในการปองกันและดับไฟปาไดอยาง
ถูกตอง 

3. เพ่ือปลูกจิตสํานัก สรางความรู ความเขาใจแกเด็ก เยาวชน นักศึกษาในการรวมจัดการ
ปญหามลพิษทางอากาศจากไฟปาหมอกควัน 

4. สถานศึกษานําแนวทางปองกันและแกปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดลําพูนสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
  

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในจังหวัดลําพูนทุกแหงนําแนวทางการปองกันและแกปญหาไฟปาและหมอก
ควันจังหวัดลําพูนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
2. ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูมีสวนเก่ียวของมีความรูความเขาใจดานทฤษฎี
การควบคุมไฟปาควบคูไปกับการฝกทักษะการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานในการปองกันและดับไฟ
ปาไดอยางถูกตอง รอยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาทุกแหงมีรูปแบบการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
2. ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูปกครอง ผูมีสวนเก่ียวของมีความรูความเขาใจ
ดานทฤษฎีการควบคุมไฟปาควบคูไปกับการฝกทักษะการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานในการปองกัน
และดับไฟปาไดอยางถูกตอง 
3.สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดลําพูนมีสวนรวมในการชวยบรรเทาวิกฤต 
ไฟปาและหมอกควันใหลดนอยลงได 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  สถานศึกษาในจังหวัดลําพูนจํานวน 343 แหง 
หนวยงานทางการศึกษาจํานวน 10 แหง 



หัวขอ รายละเอียด 
6.  กิจกรรมหลัก สรางความเขมแข็งแกสถานศึกษาในกระบวนการแกปญหาไฟปาและหมอกควัน 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

       

กิจกรรมจัดทําคูมือแนวทางการจัดกิจกรรมการปองกันและแกปญหาไฟปาและหมอกควัน
จังหวัดลําพูน 
กิจกรรมยอยท่ี 1.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการรวมเฉพาะกิจปองกันและ
แกปญหาไฟปาและหมอกควัน 
กิจกรรมยอยท่ี 1.2 การจัดทําคูมือแนวทางการจัดกิจกรรมการปองกันและแกปญหาไฟปา
และหมอกควันจังหวัดลําพูน 
กิจกรรมยอยท่ี 1.3 เผยแพร และนิเทศ ติดตามการนําคูมือไปใชในสถานศึกษา 

งบประมาณ : 523,500 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 

 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดทดแทนอาชีพเดิมตามวิถีการดําเนินชีวิต 
งบประมาณ : 535,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 

  

การฝกปฏิบัติการควบคุมไฟปาควบคูไปกับการฝกทักษะการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานในการ
ปองกันและดับไฟปาไดอยางถูกตอง 
งบประมาณ :  340,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

7.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 
8.  ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา 1 ป (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 

9.  งบประมาณ 1,398,500 บาท (หนึ่งลานสามแสนเกาหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) 
10.  ผลผลิต (output) สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดลําพูนมีสวนรวมในการชวยบรรเทาวิกฤต 

ไฟปาและหมอกควันใหลดนอยลงได 
๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมและมีความตระหนักในการปองกัน 
แกปญหาไฟปาและหมอกควัน 
2. วิกฤติไฟปาและหมอกควันลดนอยลง 

 



 
 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1. เมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco City) 
แผนงาน การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชน  
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน 
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

-ขอมูลวิเคราะหดานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ของจังหวัดลําพูน 

 1.สถานการณน้ํา : ถึงแมวาจังหวัดลําพูนจะมีแมน้ําสายหลักไหลผาน จํานวน       

4 สาย และมีการบริหารจัดการน้ําโดยระบบการชลประทาน แตยังไมเพียงพอ     

ตอความตองการในการใชน้ํา สาเหตุประการหนึ่งมาจาก ยังมีอางเก็บน้ําหรือแกมลิง

เก็บน้ํายังไมเพียงพอจากขอมูลในกิจกรรมตางๆ สามารถสรุปและจําแนกความตองการ  

ใชน้ําของจังหวัดลําพูน ดังนี้ 

     (1) ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร จังหวัดลําพูนมีครัวเรือนเกษตรกร 

63,375 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 41.49 พ้ืน ท่ี ถือครองเพ่ือการเกษตร          

รวม 671,955 ไร คิดเปนรอยละ 24 ในภาคเกษตร ท้ังนี้ จังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ี

ชลประทาน จํานวน 12.70% (357,708 ไร) ซ่ึงปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการใช

เพ่ือการเพาะปลูกและการผลิตจํานวนมาก และมีการใชน้ํ าบาดาลเพ่ือการ

เกษตรกรรมเนื่องจากปริมาณน้ําและแหลงน้ํายังไมท่ัวถึงและครอบคลุมพ้ืนท่ี  

      (2) ความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและภาคบริการ พบวาระบบ

ประปาของภาครัฐยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี มีการพัฒนาประปาหมูบาน/ชุมชน        

เพ่ือรองรับความตองการในการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงจําเปนจะตองมี

การบริหารจัดการแหลงน้ําดิบอยางมีประสิทธิภาพ 

      (3) ความตองการน้ํ าเพ่ือการอุตสาหกรรม: จังหวัดลําพูนมีโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมีประมาณ 454 โรงงาน มีอัตราการใชน้ําตอผลผลิตของ

อุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทการผลิตจํานวนมาก ซ่ึงปรากฏวาในปท่ีผานมา

ปริมาณน้ํา เพ่ือการผลิตขาดแคลนเนื่องจากภาวะแหงแลง นอกจากนี้ยังมีการใชน้ํา

บาดาลเพ่ือการอุตสาหกรรม มีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพ่ือการอุตสาหกรรมรวม

ท้ังสิ้น 6.71 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปน

การใชน้ําจากบอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก  

 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวขอ รายละเอียด 
2. สถานการณภัยธรรมชาติ (ภัยแลงและอุทกภัย) 

   -สถานการณภัยแลง : พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงครอบคลุมท้ัง 8 อําเภอในจังหวัดลําพูน 

สาเหตุและปจจัยเสี่ยงมาจาก การบริหารจัดการในการแบงสัดสวนการใชน้ําในภาค

ตางๆ ท้ังภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุปโภคและบริโภค ซ่ึงยังไมครอบคลุม

ในทุกพ้ืนท่ี วิกฤติฝนท้ิงชวง ถึงแมวาจังหวัดจะมีแมน้ําไหลผานถึง 4 สาย แตยังมี

สภาพความลอแหลม เนื่องจากพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําหรือแกมลิงกักเก็บน้ํายังไมเพียงพอ 

ชวงฤดูแลง น้ําในแมน้ําจะแหงขอด ยกเวนน้ําในแมน้ําปงและแมน้ํากวง ท่ีมีระบบ

การชลประทานตนน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ท่ียังพอสามารถสนับสนุนน้ํา         

ในกิจกรรมตางๆ ไดบาง แตยังไมเพียงพอ สวนแมน้ําทาและแมน้ําลี้ มีสภาพ        

ทางกายภาพท่ีลาดชัน และการท่ีไมมีอางหรือแกมลิงรองรับน้ําทําใหไมสามารถ    

กักเก็บน้ําไวใชประโยชนในชวงฤดูแลงได  

   -สถานการณอุทกภัย : ในชวงฤดูน้ําหลากจะทําใหเกิดอุทกภัยครอบคลุมในพ้ืนท่ี      

ท้ัง 8 อําเภอ แตจะมีความรุนแรงท่ีแตกตางกันไป สวนใหญเกิดจากการระบายน้ํา   

ไมทัน เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดเปนท่ีราบลุม แองกระทะและอยูติดภูเขา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งน้ําในแมน้ําทาและแมน้ําลี้จะมีกระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยว เนื่องจากไหลจาก       

ท่ีสูงลงสูท่ีต่ําตามสภาพทางกายภาพของลําน้ํา  

-สภาพปญหา/ความตองการ :  

    จังหวัดลํ าพูนใหความสําคัญ ในการอนุ รักษฟ น ฟูและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให

เขมแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการและเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน  ซ่ึงมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหแกประชาชนและผู ท่ีมาอยูอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนใหดีข้ึน และพัฒนาให     

เปนเมืองเกษตรปลอดภัย) เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือพัฒนาสู

สินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียว    

เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ และมีศักยภาพในภาคการเกษตร เปนแหลงผลิตสินคา

เกษตรท่ีสําคัญ ท้ังพืชไร พืชสวน (ลําไย มะมวง ขาว พืชผัก) สินคาปศุสัตว (สุกร     

โคนม) และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เอ้ือตอการเปนฐานการผลิตสินคาเกษตร    

สีเขียว ซ่ึงกําลังเปนท่ีตองการของกลุมผูบริโภค แตเกษตรกรยังขาดพ้ืนฐาน        

และการใหความสําคัญในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ

ดานการบริหารจัดการน้ําท่ีเพียงพอตอความตองการของภาคการผลิต การฟนฟู  

และพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือปองกันอุทกภัยและภัยแลงจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะตองมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนตั้งแต

ห มูบ าน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน อําเภอ จังหวัด            

และกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของ  



หัวขอ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. เพ่ือฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนในกิจกรรม   
ดานตางๆ อยางเพียงพอ 
 2. เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ํา ใหสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง    
ไมใหรุนแรง 
 3. สนับสนุนการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน 
 

๔. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  มีการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา (แมน้ํา ลําคลอง หวย ฝาย ระบบสงน้ํา)  
อยางนอย 1 แผนงานตอป 

๕. พ้ืนท่ีเปาหมาย ทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน รวม 4 อําเภอ 
๖. กิจกรรมหลัก ประกอบดวย 16 กิจกรรมหลัก ดังนี ้

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุงระบบทอประปา PVC เพ่ือการอุปโภค-บริโภค บานกอลุง หมู ท่ี  3       
ตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
634,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 

กิจกรรมหลักท่ี 6.2 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ (หอถังสูง) บานตนปน หมูท่ี 4 
ตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
809,100 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 

กิจกรรมหลักท่ี 6.3 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

วางทอ คศล. (มอก.ชั้น 3) พรอมบอพักบริเวณลําเหมืองบานมวง หมู ท่ี  8       
ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
832,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 

กิจกรรมหลักท่ี 6.4 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ขุด เจาะบ อบาดาล เพ่ือการเกษตร บริ เวณ ซอย 4  บ านรั้ ว  - ทุ ง  ห มู ท่ี  8           
ตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
680,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 

กิจกรรมหลักท่ี 6.5 
  

งบประมาณ 
    ผูรับผิดชอบ 

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรบริเวณซอย 5 บานรั้ว-ทุง หมูท่ี 8 ตําบลหนองหนาม 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
863,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 

กิจกรรมหลักท่ี 6.6 
  

งบประมาณ 
    ผูรับผิดชอบ 

กอสรางฝายนาบอนทดแทนของเดิมท่ีเสียหายจากอุทกภัย หมูท่ี 3 บานทุงหัวชาง 
ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 
19,001,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอทุงหัวชาง 

กิจกรรมหลักท่ี 6.7 
  

งบประมาณ 
    ผูรับผิดชอบ 

ขุดลอกแหลงน้ํ าลํ าห วยแปน บ านชีวิตใหม  หมู ท่ี  5 ตํ าบลปาไผ  อําเภอลี้        
จังหวัดลําพูน 
333,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี ้



หัวขอ รายละเอียด 
กิจกรรมหลักท่ี 6.8 

  
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ขุดลอกพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง ขุดลอกสระเก็บน้ําหวยขจวม 1  
บานกอจอก หมูท่ี 3 ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
177,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี ้

กิจกรรมหลักท่ี 6.9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางแนวปองกันตลิ่งฝายสบขนาด หมูท่ี 2 ตําบลทาขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
6,282,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.10 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองหลวง หมูท่ี 6 ตําบลทากาศ 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
1,569,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.11 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองฮอ หมูท่ี 14 ตําบลทาปลาดุก 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
2,000,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.12 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองทุงไผ หมูท่ี 3 ตําบลทาปลาดุก 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
2,000,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.13 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กลําเหมืองศรีทรายมูล หมูท่ี 9 ตําบลทาปลา
ดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
2,000,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.14 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองสบแหละ บานทากู หมู ท่ี 1   
ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
2,000,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.15 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายหนองยางไคล หมูท่ี 15  
ตําบลทาทุงหลวง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
2,444,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

กิจกรรมหลักท่ี 6.16 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กลําเหมืองดอยแช (รางระบายน้ํารูปตัวยู)  
หมูท่ี 2 ตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
2,263,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

7. หนวยงานดําเนินงาน ทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน รวม  4 อําเภอ 

8. ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน 

ปงบประมาณ 2565 



หัวขอ รายละเอียด 
9. งบประมาณ  43,887,100 (ส่ีสิบสามลานแปดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
10. ผลผลิต (output) 1. ครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการมีน้ําใชอยางเพียงพอ 

2. มีการเตรียมการในดานการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัย     
และภัยแลงไมใหรุนแรง 

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการมีน้ําใชอยางเพียงพอ 
2. มีการเตรียมการในดานการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัย 
และภัยแลง 

 



 
 
 

 
แบบ จ.1-1 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

เมืองหัตถ นวัตกรรมสรางสรรค  
(Creative Craft City) 

 
 
 
 

 



 
 

แบบ จ.๑-๑  

(Project Brief รายโครงการ)  

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสรางสรรค (Creative Craft City) 

แผนงาน สงเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาหัตถ อุตสาหกรรมหริภุญไชย สูนวัตกรรมสรางสรรค  
๒. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล  

 ๒.๑ จังหวัดลําพูนเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวามีการถายทอดภูมิปญญาเทคนิค
การทอผาไหมยกดอกท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนท่ีอยูคูเมือง
ลําพูนมาจนถึงปจจบุัน แหลงผลิตกระจายอยูท่ัวจังหวัด แตพบมากในอําเภอเมืองลําพูน 
อําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง อีกท้ังมีรานคาจําหนายผาไหมยกดอกท่ีมีชื่อเสียงหลาย
แหง สงผลใหจังหวัดลําพูนเปนศูนยกลางผลิตและจําหนายผาไหมยกดอกท่ีมีคุณภาพ
และมีชื่อเสียงในระดับประเทศมาอยางยาวนาน ซ่ึงการทอผายกดอกเปนงานหัตถกรรม
ท่ีตองอาศัยฝมือความชํานาญและความเพียรพยายามตั้งแตการทําเสนไหมจนถึงการทอ
สําเร็จเปนผืนผา การทอผายกดอกของเมืองลําพูน ในยุคเริ่มแรกนั้นนิยมทอผาฝาย
มากกวาไหม ซ่ึงฝายสามารถปลูกไดเอง แหลงทอผาฝายสําคัญของจังหวัดลําพูนอยู
ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง และตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน แตหากเปนไหมตอง
สั่งซ้ือมาจากจังหวัดอ่ืนท่ีมีการทาเสนไหม เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาท่ีเชื่อวา การ
ฆาสัตวเปนบาป จึงไมมีการเลี้ยงตัวไหมไวเพ่ือสาวไหมเอง ดังนั้น ผาไหมยกดอกของ
ชาวลําพูนในชวงหนึ่งจึงนิยมใชไหมสาเร็จรูปท่ีสั่งซ้ือมาจากจังหวัดเพชรบูรณ หรือจาก
ในภาคอีสาน บางครั้งก็สั่งมาจากประเทศลาวและเวียดนาม  

 ๒.๒ นับแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมา จังหวัดลําพูนไดขับเคลื่อน
กิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสรางสรรคเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูสากล และไดตอยอดขยายผลการพัฒนาไปสูเยาวชนและชุมชนตาง ๆ ท้ัง
กิจกรรมสรางสรรคการออกแบบ การใชเทคโนโลยีในการผลิตใหไดผลิตภัณฑท่ีมี
คุณสมบัติท่ีดีข้ึน การลดตนทุนการผลิต การบริหารจัดการดานการตลาด การเชื่อมโยง
การทองเท่ียวโดยชุมชน ตลอดจนการถายทอดภูมิปญญาสูเยาวชนในสถานศึกษา 
กอใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมในหลายดาน อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการสงเสริมขีด
ความสามารถทางการแขงขันใหครอบคลุมถึงกลุมชุมชนหัตถกรรม และผูประกอบการ
ในแหลงชุมชนทองเท่ียวไดรับประโยชนจากการเรียนรูและปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค ตลอดจนเพ่ือใหการทองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดลําพูนมีศักยภาพและมี
การพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวของเมืองรองท่ีสามารถตอบสนองและเชื่อมโยงกับ
เมืองหลักไดอยางแทจริง เปนแหลงเรียนรูงานหัตถกรรม การใชความคิดเชิงศิลปะ



 
 

หัวขอ รายละเอียด 
สรางสรรคพรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณการทองเท่ียวและการซ้ือขายสินคาของ
ฝากของท่ีระลึก และเม่ือกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค จําเปนท่ีจะตองมีการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑดวยการประดิษฐคิดคนหรือนวัตกรรมท่ีสรางสรรค และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดในเชิงพาณิชยอีกดวย ผลจาการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา 
นอกจากจะสามารถยกระดับการผลิตภัณฑสิ่งทอพ้ืนเมืองดวยการใชเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงคุณภาพ (ปรับใหผืนผามีความนุมลื่น มีกลิ่นหอม ปองกันเชื้อแบคทีเรีย กันน้ํา 
ทนไฟ และลดตนทุนการผลิต) ยังสามารถพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันทางธุรกิจให
ชุมชนหัตถกรรมและผูประกอบการเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจคนหาอัตลักษณ 
(Brand Identity) และนําเสนอมุมมองผานผลงานการออกแบบสิ่งทอ เปนการเพ่ิม
มูลคาดวยนวัตกรรมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดไปดวยกัน อยางไรก็ตาม  
ดวยขอจํากัดของวัตถุดิบ คือ ผาฝายทอมือหรือผาไหม ยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑให มีความแตกตางจากรูปแบบดั้ งเ ดิมไดมากนัก  
นอกจากนี้ ผูประกอบการบางสวนยังยึดติดกับรูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บแบบเดิม
ซ่ึงจําหนายแพรหลายในทองตลาด แตจําหนายในราคาแพงกวาคูแขง โดยใหเหตุผลวา
เนื่องดวยการผลิตรูปแบบใหมจึงมีตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออีกนัยหนึ่งคือสินคา 
ไมสะทอนมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับราคาท่ีผูบริโภคจะตองจายเพ่ิมนั่นเอง 
 ๒.๓ กระแสการบริโภคในปจจุบันใหความสําคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด แบบไมใหเหลือเปน
ขยะ แนวคิดนี้ รวมไปถึง CRAFT CIRCULARITY หรือหัตถกรรมจากทรัพยากร
หมุนเวียน ท่ีเนนการผสมผสานงานฝมือดั้งเดิมเขากับแหลงวัตถุดิบทดแทนเพ่ือนาไปสู
ความเปนไปไดใหม ๆ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ได
ศึกษาพบวาวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีนํามาพัฒนาเปนเสนใยถักทอเปนผืนผา นอกจาก
ฝายท่ีคุนเคยกันแลว ยังมีพืชอีกหลายชนิดท่ีถูกนํามาวิจัยพัฒนาเปนเสนใยสรางวัสดุ 
สิ่งทอใหม ๆ แตยังมีวัชพืชอีกหนึ่งชนิดท่ีสามารถนามาพัฒนาเปนเสนใยเพ่ือใชถักทอได 
นั่นก็คือ “ผักตบชวา” ซ่ึงพบวา เปนปญหาท่ีจังหวัดลําพูนไดวางแผนแกไขท้ังระยะสั้น
และระยะยาว และมักเกิดข้ึนซํ้าซากในลําน้ํากวง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน มีปริมาณน้ํา
คอนขางนอย กอใหเกิดการแพรขยายพันธุของผักตบชวาและวัชพืชอยางรวดเร็ว  
ทําใหแมน้ํากวงในบางชวงมีปริมาณผักตบชวาหนาแนน อาทิ ตั้งแตสะพานทานาง – 
ฝายบานศรีเมืองยู และบริเวณหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซ่ึงเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด เกิดภูมิทัศนไมสวยงาม การใชประโยชนจากวัชพืชจึงเปน
ทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 



 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๓. วัตถุประสงคของ
โครงการ  

 ๓.๑ พัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการสินคาหัตถกรรม (ผาและเครื่องแตง
กายของใชของตกแตงและของท่ีระลึก) รวมไปถึงผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร 
ไดรับการพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและความ
ตองการของผูบริโภค (Trend)  
 ๓.๒ กลุมเปาหมายมีขีดความสามารถในการแขงขันในการประกอบธุรกิจเพ่ิมข้ึน  
 ๓.๓ ขยายผลการถายทอดองคความรูการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
จากหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

๔. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  กิจกรรมหลักท่ี ๑  
 ๔.๑ มีการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๕ ผลงาน  
 ๔.๒ มูลคาการคาไมนอยกวา ๓ ลานบาท  
กิจกรรมหลักท่ี ๒  
 ๔.๓ จํานวนผลิตภัณฑหัตถสรางสรรคท่ีพัฒนาแลว จานวน ๑๕ ผลิตภัณฑ  
 ๔ .๔ จํานวนผลิตภัณฑใหมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จานวน ๕ 
ผลิตภัณฑ หรือ ๕ บรรจุภัณฑ  

๕. พ้ืนท่ีเปาหมาย  จังหวัดลําพูน (หลัก) จังหวัดเชียงใหม กทม. และปริมณฑล (รอง)  

๖. กิจกรรมหลัก   
๖.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑  
งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการหัตถอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมสรางสรรค  
๓,๘๗๐,๑๖๐ บาท  
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลาพูน  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) วิทยาลัยเทคนิคลําพูน สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง เทศบาลตําบลแมแรง 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  

๖.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒  
งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

กิจกรรมสงเสริมนวัตกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑหัตถสรางสรรค  
๕๐๐,๐๐๐ บาท  
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  
-  

๗. หนวยงานดาํเนินงาน  สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน  
ผูรับผิดชอบ นางนิยดา หม่ืนอนันต ตําแหนง พาณิชยจังหวัดลําพูน  
โทรศัพท ๐๘๑-๙๙๒๐-๖๓๕  
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  
ผูรับผิดชอบ นางจันทนา ไวยาวัจมัย ตําแหนง อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  
หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๕๘-๑๑๙๙  



 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๘. ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  ปงบประมาณ ๒๕๖๕  

๙. งบประมาณ  ๔,๓๗๐,๑๖๐ บาท (สี่ลานสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน)  

๑๐. ผลผลิต (Output)  กิจกรรมหลักท่ี ๑  
๑๐.๑ ผูประกอบการ/ชุมชน ท่ีสามารถใชเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพหรือผลิต 
เสนใยสิ่งทอจากผักตบชวา จํานวน ๕ ราย/ชุมชน  
๑๐.๒ ผลงานตนแบบจากเสนใยผักตบชวา จํานวน ๕ ผลงาน  
กิจกรรมหลักท่ี ๒  
๑๐.๓ จํานวนผลิตภัณฑหัตถสรางสรรคท่ีพัฒนาแลว จานวน ๑๕ ผลิตภัณฑ  
๑๐.๔ ผูประกอบการไดรับการพัฒนาดานการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค ๑๕ กิจการ 
หรือ ๓๐ คน  
๑๐.๕ จํานวนผลิตภัณฑใหมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จํานวน ๕ ผลิตภัณฑ หรือ 
๕ บรรจุภัณฑ  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) ระบุผลท่ีคาด
วาจะไดรับจากการดําเนิน
โครงการ ในลักษณะของ
ผลลัพธ (Outcome) และ
เปนผลลัพธท่ีสามารถวัดผล
ไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  

กิจกรรมหลักท่ี ๑  
๑๑.๑ เกิดการขยายผลการสรางเครือขายการเรียนรูงานหัตถกรรมท่ีใชเทคโนโลยีใน
การสรางสรรค และมีการสรางสรรคผลงานออกสูตลาดสรางรายไดใหประชาชน  
๑๑ .๒ จังหวัดลําพูนมีผลิตภัณฑหัตถกรรมสิ่งทอท่ีมีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดหลากหลายกลุม  
๑๑.๓ ชวยลดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน และยังชวย
ลดตนทุนในการจัดหาวัตถุดิบจากภายนอก  
กิจกรรมหลักท่ี ๒  
๑๑.๔ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และวิสาหกิจชุมชน  
มีรายไดเพ่ิมข้ึน  
๑๑.๕ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไดตรงกับความ
ตองการของตลาดท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
๑๑ .๖ ผลิตภัณฑ ท่ีผานการพัฒนาแลวมีมูลคาเ พ่ิมข้ึนและกอให เ กิดรายไดตอ
ผูประกอบการ ท้ังจากการซ้ือขายตามปกติและจากการทองเท่ียว  

 



 
 

แบบ จ.๑-๑  
(Project Brief รายโครงการ)  

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสรางสรรค (Creative Craft City) 

แผนงาน สงเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑. ช่ือโครงการ  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 3-5 ดาว จังหวัดลําพูน 
๒. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล  

 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร 
ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
เปนระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงิน
และการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 
 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวทางประการหนึ่ง ท่ีจะสรางความ
เจริญแกชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการ
ผลิตหรือจัดการทรัพยากร ท่ี มีอยู ในทอง ถ่ิน ใหกลายเปนสิน คํ้า ท่ี มี คุณภาพ  
มีจุดเดน เปนเอกลักษณ ของตนเองท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน สามารถ
จําหนายในตลาดท้ังในและตางประเทศ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ  
ภูมิปญญาทองถ่ินสูสํากล พ่ึงตนเองและคิดอยางสรางสรรค การสรางทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือใหกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน เปนการเพ่ิมชอง
ทางการแสดง จําหนายผลิตภัณฑ OTOP และสรางรายไดใหแกชุมชน พรอมท้ัง
สนับสนุนและพัฒนาใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดเรียนรู ทักษะดานการบริหาร
จัดการและการตลาด ตลอดจนสงเสริมความสัมพันธดานการคํ้าและความรวมมือ
ระหวางประเทศ  
 สํ านักงานพัฒนาชุ มชนจั งหวัดลํ าพูนได เล็ งเห็ นความสํ า คัญดั งกล าว  
จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน พรอมท้ังกรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ดวยการสงเสริมการพัฒนาผูผลิต 
ผูประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมทางดาน
การตลาด เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใหเขมแข็ง 



 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๓. วัตถุประสงคของ
โครงการ  

 3.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
 3.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 
ผลิตภัณฑ OTOP 
 3.3 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทางดานการตลาด 

๔. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  ผลิตภัณฑ OTOP ไดรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 
เปนท่ียอมรับในภูมิภาคและสากล 

๕. พ้ืนท่ีเปาหมาย  ผลิตภัณฑ OTOP 3-5 ดาว จํานวน 30 ผลิตภัณฑ โดยการจัดแสดงและจําหนาย
ผลิตภัณฑนอกพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 

๖. กิจกรรมหลัก   
๖.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑  
งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ OTOP 3-5 ดาว 
จํานวน 200,000 บาท 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 

๖.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒  
 
งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ OTOP 3-5 ดาว 
จํานวน 30 ผลิตภัณฑ 
จํานวน 1,200,000 บาท 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 

๖.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

สงเสริมการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 3-5 ดาว 
จํานวน 4,000,000 บาท 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 

๗. หนวยงานดาํเนินงาน  หนวยดําเนินงานหลัก 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน 

๘. ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  ปงบประมาณ ๒๕๖๕  

๙. งบประมาณ  5,400,000 บาท (หาลานส่ีแสนบาทถวน)  

๑๐. ผลผลิต (Output)   10.1 ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 30 คน 
 10.2 ผลิตภัณฑ OTOP ไดรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ใหมีคุณภาพ จํานวน 30 ผลิตภัณฑ 



 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome)  

 11.1 คณะกรรมการเครือขาย OTOP ระดับอําเภอ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
พัฒนาศักยภาพ 
 11.2 ผลิตภัณฑ OTOP ไดรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑ 
 11.3 ไดประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ใหเปนท่ีรูจัก 
 11.4 ผูประกอบการ OTOP มีรายไดจากการจําหนายสินคํ้าเพ่ิมข้ึน 

 

 



 
 
 
 

 
แบบ จ.1-1 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

เมืองเกษตรสีเขียว  
(Green Agricultural City) 

 
 
 

 



 
 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
แผนงาน สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีมูลค่าสูง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนล าพูน 

2. ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

ที่มา : จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 269,712 ไร่ เนื้อที่
ให้ผลรวม 269,469 ไร่ ผลผลิตรวม 249,969 ตัน แบ่งเป็น ล าไย               
(ในฤดู) เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณช่วงเดือนมิถุนายน -เดือนกันยายน 
(ผลผลิต 138,588 ตัน) ล าไย (นอกฤดู) เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณช่วง
เดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม (ผลผลิต 
111,381 ตัน) (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน, 2563) และมีพ้ืนที่ปลูก
ม ะม่ ว ง  รวม  23,448 ไร่  เป็ น พ้ื น ที่ ให้ ผ ล ผลิ ต แล้ ว  22,840 ไร่ 
ประกอบด้วยสายพันธุ์ต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 10 สายพันธุ์ เช่น โชคอนันต์ 
น้ าดอกไม้สีทอง เขียวมรกต มหาชนก นวลค า มันศรีวิชัย ผลผลิตรวม 
21,950 ตัน (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน, 2562) 
     จากการที่จีนออกระเบียบเพ่ือก าหนดให้ผลไม้เมืองร้อน 5 ชนิด ได้แก่ 
มะม่วง ทุ เรียน ล าไย ลิ้นจี่  มังคุด ต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP และต้องได้รับ
การขึ้นทะเบียนโดยรัฐบาลจีน เพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่สินค้า
เกษตรมีปัญหา โดยมาตรการดังกล่าว ได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ที่ผ่านมา ท าให้ในปัจจุบันยังคงมีสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุที่ยัง
ไม่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนแล้ว หรือยื่นขอขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนจากจีน จึงไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าพูน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้ ทักษะ และความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
ตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น  มุ่งเน้นการท าการเกษตรที่ยั่งยืนใช้กลไก
การขับเคลื่อนในทุกพ้ืนที่ ใช้ “ตลาดน าการเกษตร” ในการส่งเสริมเพ่ือให้เกิด

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
การรวมกลุ่มของเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ท าให้ผู้บริโภคได้
บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบ 
  การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ปลูกผังความเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามาทดแทน
แรงงานเกษตรที่ขาดแคลน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาสั งคมเกษตรผู้สูงวัย 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนทายาทการเกษตรให้สามารถต่อยอดพัฒนาทักษะ
ทางการเกษตรในการประกอบอาชีพ มีรายได้ หวงแหนทรัพยากรของ
ตนเอง ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ประกอบด้วย
กิจกรรมสอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ประชาชนในด้านการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพการท าแผนธุรกิจการเกษตร 
การสนับสนุนวัสดุ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตสินค้า การจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดล าพูน  เพ่ือสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน จึงควรด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี 2561–2565 
   การปลูกโกโก้สามารถปลูกเป็นพืชที่สร้างอาชีพเสริม และสร้างความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้ เป็นการสร้างรายได้เสริมจาก
การปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการผลผลิต โกโก้
สามารถปลูกแซมในสวนล าไย มะม่วง หรือปลูกแซมป่า เพ่ือช่วยอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    กรมประมงได้ด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร (สนับสนุน
ธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำแบบมีส่วนร่วม) โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรผ่ำนระบบธนำคำรสินค้ำเกษตรเพ่ือให้ชุมชน เกษตรกรสำมำรถ
บริหำรจัดกำรผลผลิตสัตว์น  ำ แลก ยืม คืน ผลผลิตจำกสัตว์น  ำ หรือรำยได้ที่
เกิดจำกโครงกำรฯ ให้เกิดประโยชน์มีกำรจัดหำลูกพันธุ์สัตว์น  ำมำอนุบำล
แล้วปล่อยลงเลี ยงในแหล่งน  ำชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอำหำรสัตว์น  ำของชุมชน
และสร้ำงรำยได้และให้รำษฎรอยู่ดี กินดี มีควำมมั่นคง ดังนั น เพ่ือให้เกิด
ควำมต่อเนื่องของโครงกำรจ ำเป็นต้องต่อยอดในกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  ำและ
จัดกำรแหล่งน  ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำแหล่งน  ำ
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตทรัพยำกรสัตว์น  ำอย่ำงยั่งยืน โดยชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำงควำมตระหนัก สร้ำงควำมเข้ำใจ 
และสร้ำงเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์ กำรรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
น  ำ และท ร ัพ ย ำ ก ร ส ัต ว ์น  ำ อย่ำงมีระบบ ภ ำ ย ใ ต ้ก ิจ ก ร ร ม ก ำ ร
ป ระช ำ สัม พัน ธ์ข้อกฎหมำย กำรสร้ำงเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ในกำร
เพำะพันธุ์ปลำแบบเคลื่อนที่ในพื นที่ตั งของแหล่งน  ำ เพ่ือสร้ำงงำนและ
พัฒนำอำชีพกำรเพำะพันธุ์ปลำแก่เกษตรกรในพื นที่ และกำรอบรมให้



หัวข้อ รายละเอียด 
ควำมรู้เรื่องกำรแปรรูปอำหำรจำกสัตว์น  ำ เพ่ือพัฒนำสินค้ำประมงให้มี
มูลค่ำเพ่ิมสูงขึ น สู่ตลำดสินค้ำชุมชนต่อไป 
   การยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดล าพูน
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการทั้งระบบด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่
การผลิตในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการยังชีพไปจนถึงการผลิตเพ่ือการค้า การ
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของเกษตรกรและพ้ืนที่
เกษตรกรรมจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงการส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป
จังหวัดล าพูน เพ่ือให้สามารถขยายโอกาสและช่องทางการตลาดได้มาก
ยิ่งขึ้น และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีการ     แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้มี
มูลค่าทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการค้าของ
ประเทศที่ต้องการขยายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้      
เมืองร้อนอบแห้งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ การ
ยกระดับมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายจะช่วย
ให้ ผู้ ป ระกอบการมี โอกาสทางธุ รกิ จ เพ่ิ มขึ้ น  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในจังหวัด
ล าพูน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
ในพ้ืนที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายถึง 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค นั้น มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้อง
เร่งด าเนินการเพ่ือเป็นการเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า
เกษตรของจังหวัดล าพูน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 
2. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพ่ือสร้างโอกาส
ในการส่งออก 
3. เพ่ือผลิตกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ ส่งมอบให้กับกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
4. เพ่ิมส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะของสมาชิกกลุ่ม                  
ยุวเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
5. สร้างอาชีพเสริมด้วยการปลูกพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร 
6. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและมีความรู้ในการแปรรูป 
7. เพ่ือสร้างการรับรู้เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
 

๔.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดรวม 
1. มูลค่าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ลดต้นทุนการผลิตในเกษตรแปลงใหญ่ ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนแปลงของสินค้าเกษตรล าไยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
4. จ านวนพ้ืนที่ของสินค้าเกษตรได้รับการเตรียมการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดรายกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 
1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
จ านวน 400 ราย 
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 2 
1. เกษตรกรทั้ง 14 กลุ่ม สมาชิกไม่น้อยกว่า 700 คน ได้รับการพัฒนา
ช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นธุรกันดารไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 
2. เกษตรกรทั้ ง 14 กลุ่ม สามารถใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นย า 
ตามมาตรฐานด้านอาหารความปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 3 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการท าเกษตร เคหกิจเกษตร 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชด าริ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและกลุ่มเครือข่าย เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
กิจกรรมที่ 4 
1. พื้นที่สีเขียวของจังหวัดล าพูนเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
2. มีพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการ เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
กิจกรรมที่ 5  
1. ร้อยละของเครือข่ำยเกษตรกรและประชำชนในชุมชนมีควำมรู้ในกำร
บังคับใช้กฎหมำยประมง 
2. ร้อยละของเกษตรกรได้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะพันธ์สัตว์น  ำที่สำมำรถ
เพำะพันธุ์สัตว์น  ำได ้
3. ร้อยละของเกษตรกรได้องค์ควำมรู้ในกำรแปรรูปอำหำรจำกสัตว์น  ำ เช่น 
ปลำส้ม ปลำร้ำ 
4. ร้อยละของจ ำนวนแหล่งน  ำที่ได้รับกำรเพิ่มผลผลิต ( 4 แห่ง) 
กิจกรรมที่ 6  
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รับรู้ข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่ง



หัวข้อ รายละเอียด 
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน 

๕.พื้นที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
๖.กิจกรรมที่หลัก  
  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดล าพูน     

(จ านวน 4 กิจกรรมย่อย) ดังนี้  
กิจกรรมย่อย ที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน GAP งบประมาณ 990,800 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ
งบประมาณ 390,200 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 3 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าพูน
งบประมาณ 700,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่  4 ศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดไม้ผลคุณภาพ
งบประมาณ 214,900 บาท 

       งบประมาณ 2,295,900 บาท 

       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
  6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 แปลงสำธิตกำรท ำเกษตรปลอดภัยด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

กระเป๋ำพลังงำนแสงอำทิตย์อเนกประสงค์ (จ านวน 2 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
กิจกรรมย่อย ที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 693,500 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 ทดสอบประสิทธิภำพกระเป๋ำพลังงำนแสงอำทิตย์
อเนกประสงค์  กับพื นที่ กำรเกษตร  และกำรก ำกับดูแลติดตำมผล 
งบประมาณ 1,400,000 บาท  

       งบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

       ผู้รับผิดชอบ 2,093,500 บาท 
  6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพยุวเกษตรกร เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเป็น

ทำยำทเกษตรกร และ Young  Smart farmer  
 

       งบประมาณ 1,356,900 บาท 

       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
  6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ิมรายได้เกษตรกร (จ านวน 3 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 

กิจกรรมย่อย ที่ 1 ส่งเสริมการปลูกพืชโกโก้สร้างรายได้โดยใช้ตลาดน าการผลิต 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 แปลงต้นแบบการปลูกพืชโกโก้ 
กิจกรรมย่อย ที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่จ าเป็นในการปลูกพืชโกโก้
  

       งบประมาณ 1,000,000 บาท 

       ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 
  6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าแบบเคลื่อนที่  (Mobile Hatchery) (จ านวน 3

กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 



หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมย่อย ที่ 1 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 กิจกรรมจัดท าอาหารสบทบในแหล่งน้ า 
กิจกรรมย่อย ที่ 3 ประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า จ านวน 4 แห่ง 
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมติดตามโครงการ 

       งบประมาณ 568,610 บาท 
       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
  6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 สร้างการรับรู้เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตร

ปลอดภัยจังหวัดล าพูน (จ านวน 2 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
กิจกรรมย่อย ที่  1 ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ผ่านสื่อโทรทัศน์/สื่อ
ออนไลน์ 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อวิทยุ/สื่อ
ออนไลน์ 

       งบประมาณ 510,000 บาท 
       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน 
7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน    
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
4. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 
5. ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
6. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน 
   

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
9. งบประมาณ 7,824,910 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหม่ืนสี่พันเก้าร้อยสิบบาท

ถ้วน) 
10.ผลผลิต (Output) 1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 

จ านวน 400 ราย 
2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) เกษตรกรทั้ง 14 กลุ่ม สมาชิกไม่น้อยกว่า 700 คน ได้รับการพัฒนา
ช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นธุรกันดารไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 
4) จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและกลุ่มเครือข่าย เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
5) มีพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการ เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
6) มีพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการ เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
7) ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการเพิ่มผลผลิต ( 4 แห่ง) 
8) กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รับรู้ข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน 



หัวข้อ รายละเอียด 
 

๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 
2) เกษตรกร 14 กลุ่ม ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะกระเป๋ำพลังงำนแสงอำทิตย์อเนกประสงค์  เพ่ือใช้ใน
กำรเกษตร 
3) จังหวัดล าพูนมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมี
แหล่งเรียนรู้ที่จะใช้พัฒนาองค์ความรู้ ขยายผล และต่อยอด เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เพาะปลูก 
4) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความ
ต้องการ 
5) จังหวัดล าพูนได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรที่ท า
การประมงสามารถต่อยอดในกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  ำและร่วมกันจัด                  
กำรแหล่งน  ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน 
6) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่งจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

 



 
 
 

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

 
        ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
        แผนงาน สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีมูลค่าสูง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทาง
การตลาด 

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็น 1 ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2560 ) ที่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการและการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ีมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการ อีกทั้งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายและก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมีแนวคิด
ส าคัญให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานกับภาครัฐตาม
แนวนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” โดยคณะท างานที่ส าคัญท าหน้าที่ขับเคลื่อน คือ 
คณะท างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้
ชุมชน ประชาชนมีความสุข” 
     กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
และได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่  โดยด าเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 
การเกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด
วิส าหกิ จ เพ่ื อสั งคม  (Social Enterprise :SE) เพ่ื อ ให้ ได้ รับการพัฒ นาและสร้ าง
ประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง 
เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการ
รับรู้ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่ง ที่สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพ ในการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง โดยมีแนวทางการพัฒนาให้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  และ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด  แก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
     จังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์              
และเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและช่ องทาง

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



การตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สร้างได้รายสูงขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอด
โครงสร้างธุรกิจการเกษตรอินทรีย์ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมเน้นเกษตรคุณภาพสูง  ฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง         

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายกลุ่มผู้ผลิต/เครือข่าย  
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 10 กลุ่ม 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  จ านวน 10 กลุ่ม ในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน  
สถานที่ด าเนินการ : พ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนา ในอ าเภอ ของจังหวัด
ล าพูน 

6.  กิจกรรมหลัก  
 6.1 กิจกรรมหลักที ่1   
งบประมาณ : 150,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
หน่วยงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ทบทวนและประเมินศักยภาพของกลุ่มอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ : 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
หน่วยงานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
 
 

พัฒนากลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 1,000,000  
บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
หน่วยงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

สนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 500,000 บาท 

การส่งเสริมช่องทางการตลาด/การประชาสัมพันธ์/การสร้างเครือข่ายทางการตลาดและ
การเจรจาธุรกิจ 



ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
หน่วยงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
8  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

9.  งบประมาณ 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
10.  ผลผลิต (output) 1. กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

และอาหารปลอดภัย 
2. กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จ านวน 10 กลุ่ม 

 



------ 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๕ ประเด็นการพัฒนา ๓ : เมืองเกษตรสีเขียว (Green 
Agricultural City) ตัวชี้วัดที่ ๑ มูลค่าสินค้าเกษตร ล าไย มะม่วงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.๑) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและยกระดับตลาดล าไยคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไย 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

๒.๑ จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ ตาก แพร่ และน่าน) เป็น
แหล่งผลิตล าไยที่ส าคัญของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ - ๖๒ ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ล าไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ท ารายได้หลักให้เกษตรกร
ชาวจังหวัดล าพูนเป็นล าดับสูงที่สุด ปี ๒๕๖๓ จังหวัดล าพูนมีผลผลิตผลิตล าไยเพ่ิมขึ้น 
๔๖,๗๒๓ ตัน เนื้อที่ให้ผลคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด แสดงถึงอัตราการปลูก
ใหม่อยู่ในระดับต่ ามาก คือเป็นแหล่งปลูกล าไยเดิม ผลผลิตต่อไร่อยู่ระหว่าง ๘๕๐ – ๑,๐๐๐ 
กก./ไร่ ผลผลิตล าไยภาพรวม ๘ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๒๓๐,๘๕๖ ตัน หรือร้อยละ ๓๔.๘๐ 
ของผลผลิตทั้งหมด โดยจังหวัดล าพูนและจังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตสูงสุดถึง ๒๖๘,๗๕๙ ตัน
และ ๒๖๘,๖๑๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๐ ของผลผลิตทั้งภาคเหนือ จากข้อมูลการบริหาร
จัดการผลไม้ของจังหวัดล าพูน ข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand)  จะน าผลผลิต
ล าไยไปแปรรูปคิดเป็นร้อยละ ๗๐ (น้ าล าไยสกัดเข้มข้น ร้อยละ ๑.๘ ล าไยอบแห้งทั้งเปลือก
และอบเนื้อสีทอง ร้อยละ ๖๘.๒) และบริโภคสด ร้อยละ ๓๐ (ตลาดส่งออก ร้อยละ ๒๔ และ
จ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ ๖)  
๒.๒ ปี ๒๕๖๓ ตลาดค้าผลไม้เพ่ือการส่งออกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (SARS-CoV-๒) ในนครอู่ฮ่ันเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ประเทศจีน ทางการจีนประกาศ
ภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้ผลผลิตล าไยที่ส่งไปก่อนเทศกาลตรุษจีน
ประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม ตกค้างทั้งที่ด่านในตลาดจีนในตู้คอนเทนเนอร์และท่าเรือ ไม่
สามารถขายได้ กระทบต่อราคาจ าหน่ายล าไยสดที่เกษตรกรขายได้ลดลงเหลือ ๑๖ – ๒๐ บาท/
กก. (หากไม่มีสถานการณ์กระทบใด ๆ ราคาเฉลี่ยในช่วงตรุษจีนจะสูงถึง ๓๐ – ๓๕ บาท/กก.) 
ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ประกอบการส่งออก (ล้ง) หยุดรับซื้อแม้ว่าด่านน าเข้าผลไม้ใน
ประเทศจีนจะเปิดท าการแล้วแต่ประชาชนทั่วไปยังไม่กล้าออกมาเดินตลาด จะมีเพียงการส่งไป
ตลาดรองอ่ืน ๆ ในปริมาณไม่มาก อาทิ มาเลเซีย อินเดีย และยุโรปบางประเทศ ส่วนตลาด

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
อินโดนีเซียยังไม่มีการเปิดใบอนุญาตน าเข้า ด้านราคาล าไยแบบผลเดียว (รูดร่วง) เกรด AA 
ใกล้เคียงกับเดือนมกราคม ส่วนเกรดรองลงมาราคาปรับลดลงร้อยละ ๑๗ – ๓๕ แม้ว่าหลังจาก
นั้นในเดือนมีนาคม ตลาดจีนเริ่มกลับมารับซื้อและส่งออกล าไยสดได้ภายหลังสถานการณ์ใน
ประเทศเริ่มดีขึ้น โดยเปิดราคาใกล้เคียงกับช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตลาดมีความต้องการ
ล าไยแบบผลเดียวเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง แตภ่าวะการค้าล าไยโดยทั่วไป
ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากสินค้ามีปริมาณน้อย และยังมีอุปสรรคในการเดินทางของพ่อค้าชาว
จีนที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท าการเจรจาธุรกิจซื้อขายล าไยอบแห้งทั้งเปลือก ซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกหลักเพียงแห่งเดียว  
๒.๓  ด้วยเหตุที่ความต้องการผลผลิตล าไยในฤดู ถูกน าไปแปรรูปเป็นล าไยอบแห้งทั้งเปลือกถึง
ร้อยละ ๖๒ ประกอบกับส่งออกแบบสดไปต่างประเทศอีกร้อยละ ๒๔ รวมเป็นร้อยละ ๘๖ ของ
ผลผลิตในฤดู ราคาล าไยในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงการเก็บเกี่ยว (Peak) จึง
มีความผันผวนสูงมากจากการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการ และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
คุณภาพ สภาพอากาศ โรคระบาด และการกีดกันการค้า ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้ล าไยซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ท ารายได้หลักให้เกษตรกรชาวจังหวัดล าพูน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ได้อย่างยั่งยืน จึงควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกล าไยหันมาท าล าไยคุณภาพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปผลผลิตล าไยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีและการสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ
ล าไยล าพูน ความหลากหลายของสายพันธุ์ล าไยที่น่าศึกษาเรียนรู้ และการประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวจังหวัดล าพูน
อีกช่องทางหนึ่ง เพ่ิมโอกาสในการอยู่รอดของผู้ประกอบการและเกษตรกรได้  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ผู้
ปลูกล าไย/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไยจังหวัดล าพูน ให้มีช่องทางการจ าหน่าย
เพ่ิมขึ้น เชื่อมโยงตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จาดล าไยโดยเน้นด้านคุณค่า รสชาติ และการเชื่อมโยง
กับแหล่งพ้ืนที่ปลูก/ให้ผลผลิต เพ่ือใหต้ลาดเป้าหมายเกิดความสนใจและบริโภคล าไยและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการขยายฐานผู้บริโภค 

๔.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

เป้าหมาย: มูลค่าสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ตัวชี้วัด 
๑. มูลค่าการค้าจากการจัดงานแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. มีการจับคู่ธุรกิจ จ านวน ๑๐ คู่ค้า 

๕.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดล าพูน และจังหวัดที่มีศักยภาพและไม่ใช่พ้ืนที่ปลูกล าไย 

๖.  กิจกรรมหลัก  
๖.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ การส่งเสริมตลาดล าไยคุณภาพ ล าไยพันธุ์พ้ืนเมือง ล าไย GI และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไย  



หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑,๔๔๘,๗๐๐ บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) / สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) 

๖.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการขยายตลาดและการสร้างโอกาสทางในประเทศ/ต่างประเทศ 
๕,๒๗๑,๑๑๐ บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 

๖.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
๖๙,๓๐๐ บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดล าพูน 

๗.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน  

๘. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. งบประมาณ  ๖,๗๘๙,๑๑๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
๑๐. ผลผลิต (output) ๑. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณาให้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ จ านวน ๑๐ รายหรือกลุ่ม 
๒. สถาบันเกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นโดยการจับคู่ธุรกิจ จ านวน ๑๐ คู่ค้า 
๓. เกิดมูลค่าการค้าจากการจัดงานแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๔. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไยที่ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี แบรนด์ หรือบรรจุภัณฑ์ จ านวน 
๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑. เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และเทคนิคการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สื่อถึงกัน เกิดแนวคิดการผลิตโดยใช้ความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวก าหนด (Demand driven) 
๒. เกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากล าไย มีช่องทางการจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะตลาดในประเทศซึ่งสามารถรองรับปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นและพ่ึงพิงตลาดส่งออก
น้อยลง ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นและเกษตรกรได้รับรายได้คุ้มค่ากับการผลิต 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
แผนงาน สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีมูลค่าสูง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ได้มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพในหลากหลายมิติ อีกทั้งแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว มีเป้าหมายในการ
สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมูลค่าสูง  ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดล าพูน 
มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ าหรือล้นตลาด จึงต้องมีการพัฒนา
วัตถุดิบและขบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูง ส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์    การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พบว่ายังอยู่ในระดับ
การแปรรูปชั้นต้น ราคาถูก หากมีการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะท าให้มีการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรและจังหวัดในภาพรวม จึงมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
โดยการใช้นวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
3. เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชมุชน ที่มีศักยภาพ จ านวน 5 
ราย 
ตัวชี้วัด   จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 ผลิตภัณฑ์/ 5 บรรจุภัณฑ์ 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดล าพนู 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. ขออนุมัติ จัดท าโครงการ   
2. จัดสัมมนาชี้แจงโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 30 ราย   
3. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1) จ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรณีเป็นอาหารให้ท าการ
วิเคราะห์ส่วนผสมและการวิจยั เพื่อเตรียมการยื่นขอเลข
สารบบอาหาร (เคร่ืองหมาย อย.) ด้วย 
2) จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดท าตน้แบบบรรจุภัณฑ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) จ้างเหมาบริการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ 

4. ติดตามประเมินผลโครงการ   
7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี ต.ค. 64- ก.ย. 65 
9. งบประมาณ 715,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) ผลผลิต   -  ผูป้ระกอบการ SME และวิสาหกิจที่มีศักยภาพ

เข้าร่วมโครงการ 5 ราย 
            - จ านวนผลติภัณฑ์ใหม่ 5 ผลิตภัณฑ์ /  
5 บรรจุภัณฑ์  
            - ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผลลัพธ์ 
1. มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และวิสาหกิจชุมชน
เพิ่มข้ึน 
2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
และวิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มข้ึน 
3. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาโดยการใชน้วัตกรรมเพิ่มคุณค่าและมูลคา่ทางธุรกิจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
 



๑ 

 
 
 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสเีขียว (Green Agriculture City) 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต 
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

       ศู น ย์ พั ฒ นาโค รงก ารห ลวงพ ระบ าทห้ วย  จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อปี  2 5 2 1 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาท
ห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวเขา 
ทรงมีพระราชด าริว่าหมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ท ากิน ชาวบ้านเป็นโรคขาด
สารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้ 
เป็นผลที่ดีในการหักล้างท าลายป่า ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อม จะได้ไม่ไปรับจ้าง
ชาวเขาเผ่าอื่นอีกด้วย ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้ารับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่
ภายในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง 

       ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่
สูงเหนือระดับน้ าทะเล 400 เมตร มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 32  หมู่บ้านใน 3 ต าบล คือ 
ต าบลนาทราย ต าบลแม่ลาน และต าบลลี้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพื้นเมือง และ 
กะเหรี่ยง ปัจจุบันโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มได้ด าเนินการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยแผนงานด้านการส่งเสริมภาคการเกษตร 
มีกิจกรรมในการรวบรวมผลผลิตผักและผลไม้จากการส่งเสริมสมาชิกในระบบพืช
อาหารปลอดภัย GAP ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม รวบรวม
ผลผลิตเพื่อคัดคุณภาพและบรรจุ ส่งจ าหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรในมาตรฐานสินค้า
โครงการหลวง  การด าเนินงานศูนย์ฯ พระบาทห้วยต้ม ยังขาดอาคารคัดบรรจุ
ผลผลิตที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย น าไปสู่การรับรองมาตรฐาน GMP ตาม
ข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลผลิต สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร อาหารปลอดภัย ที่ยั่งยืนให้ประชาชนใน
พื้นที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 

2. เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ที่ยั่งยืนให้ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง
พระบาทห้วยต้ม 

3. เพื่อพัฒนาและและส่งเสริมการเกษตร อาหารปลอดภัย ที่ยั่งยืนให้ประชาชน
ในพื้นที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 

4. เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
5.  พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



๒ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

6.  กิจกรรมหลกั ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร อาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการ
หลวง ดังน้ี 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อาคารคัดบรรจุผลผลิต 
3,042,900 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มูลนิธิโครงการหลวง 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สิ่งของท่ีใช้ในระบบ GMP 
267,900 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มูลนิธิโครงการหลวง 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มูลนิธิโครงการหลวง 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
9.  งบประมาณ 3,301,800 บาท 
10.  ผลผลิต (Output) ศูนย์เรียนรู้การจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว (Posthavest) พืชผัก ไม้ผล พืชไร ่
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ๑. ให้โครงการหลวงพระบาทห้วยต้มได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืช 

อาหารปลอดภัย 
๒. ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒๐ 
๓. ประชาชนได้น้อมน าศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และยกระดับ

คุณภาพชีวิตครอบครัว 
 

 



๑ 

 
 
 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสเีขียว (Green Agriculture City) 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรือนหลังคาพลาสติกเพ่ือการผลิตผักปลอดภยั 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

ปัจจุบันการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีหรือจากเกษตรอินทรีย์ ก าลังได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เพราะผู้คนให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดล าพูน ต้องปลอดภัยตั้งแต่ ต้นน้ า (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ า (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย) และปลายน้ า 
(ผู้บริโภค) การสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่ายสินค้าและให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าถึงแหล่ง
อาหารปลอดภัยซึ่งหัวใจหลักของการสร้างเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย นอกจากผลผลิตที่ได้จะ
ปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรจากการขายผลผลิต แล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการ
เจ็บป่วยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย 

         ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎรชาวเขา ทรงมีพระราชด าริว่าหมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ท ากิน ชาวบ้านเป็นโรคขาด
สารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้ เป็นผลที่ดีในการหักล้าง
ท าลายป่า ลดพื้นท่ีปลูกฝิ่นทางอ้อม จะได้ไม่ไปรับจ้างชาวเขาเผ่าอื่นอีกด้วย ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้ารับ
หมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ภายในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง 

        ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่สูงเหนือระดับน้ าทะเล 
400 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 32 หมู่บ้านใน 3 ต าบล คือ ต าบลนาทราย ต าบลแม่ลาน และต าบลลี้ 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพื้นเมือง และ กะเหรี่ยง ปัจจุบันโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มได้ด าเนินการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบสามารถปลูกผักใน
โรงเรือนประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมูลนิธิโครงการหลวง ในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินจ านวนจ ากัดแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีรายได้ต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ สามารถพ่ึงตัวเองอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการว่างงานและการย้ายถิ่นฐานเป็นแรงงานนอกพื้นที่ การผลิต
ภายใต้โรงเรือนสามารถควบคุมการใช้สารเคมีเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการท าลาย 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแต่พบว่าเกษตรกรที่ต้องการโรงเรือนปลกูผักอีกมากหลายรายยงัมีปัญหาข้อจ ากดั
ของวัสดุใช้สอยในการด าเนินการผลิต 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อก่อสร้างโรงเรือนผลิตผักภายใต้ระบบอินทรีย์ จ านวน 50 โรงเรือน 
2. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
3. เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นศูนย์เรียนรู้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีอาชีพมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
5.  กิจกรรมหลกั ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร อาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการหลวง ดังน้ี 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



๒ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โรงเรือนหลังคาพลาสติก 
3,220,750 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มูลนิธิโครงการหลวง 

6.  หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มูลนิธิโครงการหลวง 

7.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.  งบประมาณ 3,220,750 บาท 
๙.  ผลผลิต 
(Output) 

ศูนย์เรียนรู้การจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว (Posthavest) พืชผัก ไม้ผล พืชไร ่

๑๐. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

๑. ให้โครงการหลวงพระบาทห้วยต้มได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืช อาหารปลอดภัย 
๒. ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒๐ 
๓. ประชาชนได้น้อมน าศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัว 
 

 



 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
เมืองจุดหมายปลายทาง 

แหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณวฒันธรรม  
(Cultural Experience Destination City) 

 
 

 

 



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

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชงิ
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination City) 

แผนงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนบนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

ที่มา : จังหวัดล าพูนก าหนดจุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) ในการพัฒนาให้ เป็น และเมืองจุดหมายปลายทางการ
ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วั ฒ น ธ ร ร ม  (Cultural Experience 
Destination) เนื่องจากมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่รอ
การพัฒนากิจกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวเพ่ิม ที่ส าคัญคือ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชุมชน และการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และมีโอกาสจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจาก
จังหวัดใกล้เคียงและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
     ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้รับโอกาสและความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท าให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจัดทริปเพ่ิมเติมเพ่ือมาท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน และนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดล าพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาเที่ยวในภายหลังหรือ
ก่อนที่จะเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายในจังหวัดใกล้เคียง 
     จากโอกาสดังกล่าว จังหวัดล าพูนจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมรองรับนักท่องเที่ยวโดยอาศัยศักยภาพของความเป็น
เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1 ,300 ปี ที่มีความเป็นมาและโบราณสถาน 
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่โดดเด่น อีกท้ังความเป็นมาดั้งเดิมภายใต้
ชื่อ นครหริภุญชัย อันมีพระนางจามเทวี เป็นองค์ปฐมกษัตรีย์ ถือว่าบันทึก
หน้าส าคัญท่ีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ 
-สภาพปัญหาและความต้องการ :  ปัจจุบันยังขาดการวางแผนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร การ
จัดการประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและสามารถน าเสนอได้อย่างเชื่อมโยงกัน 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานที่ท่องเที่ยว สถาน
ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และการจัดท าสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
3.เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
5.เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

๔.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี
2. นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี
3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี

๕.พื้นที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
๖.กิจกรรมที่หลัก 
  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนา Brand DNA จังหวัดล าพูน (จ านวน 6 กิจกรรมย่อย) ดังนี้  

กิจกรรมย่อย ที่ 1 กิจกรรมศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ DNA จังหวัด
ล าพูน งบประมาณ 2,840,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 กิจกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนากลไกความร่วมมือ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้ านท่องเที่ ยวจั งหวัดล าพูน 
งบประมาณ 3,170,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 3 กิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ 3,859,380 บาท 

       งบประมาณ 9,869,380 บาท 

       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดล าพูน, ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูนและ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  6.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
พ้ืนที ่(จ านวน 2 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
กิจกรรมย่อย ที่ 1 ออกแบบและจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ห ลั ก ข อ งจั งห วั ด ล า พู น  จ า น ว น  6  เส้ น ท า ง                  
งบประมาณ 657,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่  2 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  งบประมาณ 
1,343,000 บาท 

       งบประมาณ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 

       ผู้รับผิดชอบ 2,000,000 บาท 
  6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือรองรับความปกติ

รูปแบบใหม่ (New Normal) (จ านวน 3 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาช่องทางออนไลน์ เพ่ือเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว งบประมาณ 700,000 บาท  
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต สินค้า



หัวข้อ รายละเอียด 
และบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเพณี งบประมาณ 350,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีที่
ส าคัญ รวมถึงช่องทางท่องเที่ยวออนไลน์ แพ็กเกจท่องเที่ยว ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ งบประมาณ 950,000 บาท 

       งบประมาณ 2,000,000 บาท 

       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
  6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน (จ านวน 5 กิจกรรมย่อย) ดังนี้

กิจกรรมย่อย ที่ 1 ทบทวนและประเมินศักยภาพของหมู่บ้านท่องเที่ยว 
8 หมู่บ้าน ในรูปแบบ Work Shop งบประมาณ 216,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 
450,000 บาท งบประมาณ 3,600,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 3 ค่าจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ๆละ 50,000 บาท รวม 40 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 4 ค่าส ารวจและออกแบบเส้นทางและกิจกรรมในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว พร้อมท าเอกสารคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว 8 หมู่บ้านๆละ 
100,000 บาท งบประมาณ 800,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 5 ค่ากิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์/การสร้าง
เครือข่าย/เจรจาธุรกิจและแสดงศักยภาพของหมู่บ้านท่องเที่ยวงบประมาณ 
5,000,000 บาท 

       งบประมาณ 11,616,000 บาท 

       ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
  6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

ทางหลวงหมายเลข 1087  ตอน ลี้ – ก้อทุ่ง 
ท าการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร กว้าง 6.00 ม. เป็นขนาด  
2 ช่องจราจร กว้าง 12.00 ม. ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและระบบ
ระบายน้ าในเขตทางหลวงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

       งบประมาณ 40,000,000 บาท 
       ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงล าพูน 
  6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในเขตเมืองเก่าล าพูน (จ านวน 4 

กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
กิจกรรมย่อย ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน จัดระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ (เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ถนนจิตตวงศ์
พันธ์รังสรรค์)  งบประมาณ 4,639,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 2 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน จัดระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ (เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ถนนเลียบตลิ่ง
ริมแม่น้ ากวง) งบประมาณ 5,513,600 บาท 



หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมย่อย ที่ 3 ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญราษฎร งบประมาณ 
8,590,000 บาท 
กิจกรรมย่อย ที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า คสล. ถนนรอบเมืองใน 
เทศบาลเมืองล าพูน งบประมาณ 3,320,000 บาท 

       งบประมาณ 22,062,600 บาท 
    ผู้รับผิดชอบ ที่วาการอําเภอเมืองลําพูน 

  6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” 
       งบประมาณ 500,000 บาท 
       ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง 
7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน

2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน
3. ส านักงานจังหวัดล าพูน
4. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน
5. แขวงทางหลวงล าพูน
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ที่วาการอําเภอเมืองล าพูน
8. ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
9. งบประมาณ 88,047,980 บาท (แปดสิบแปดล้านส่ีหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ

บาทถ้วน) 
10.ผลผลิต (Output) 1) โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนได้รับการพัฒนา

2) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 
3) มีการเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และ
ส่งเสริมชุมชนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 
4) มีแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวที่ ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) มีการขยายผลและเกิดมูลค่าเพ่ิมจากวัฒนธรรมชุมชน ประเพณี ในภาคการ
ท่องเที่ยว 
2) โครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 
3) มีกิจกรรมรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยว



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม 

(Cultural Experience Destination City) 
แผนงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนบนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการล าพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและ

ยั่งยืน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

       จากแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
คือ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ 
เมืองจุดหมายปลายทางแห่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
กระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนบนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
ส าหรับพัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยว สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ออกแบบ
เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์ของที่ระลึกเชิง
วัฒนธรรม 
      ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งและ  มีความยั่งยืน
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใหนการฟื้นพูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยการท าทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิสังคม ภูมิ
ปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมีผู้น าพลัง“บวรหรือบรม”เป็นแกนน าให้ประชาชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม เช่น อาหาร , ผลิตภัณฑ์จากผ้า , เครื่องประดับ , ของใช้ของตกแต่งและ
ศิลปการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่นพื้นบ้านในพื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
เช่น ชุมชนคุณธรรม ตลาดวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 
     เมืองล าพูนเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านประเพณีวัฒนธรรมเช่น 
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย ประเพณีสลากย้อมแห่งเดียวในประเทศไทย และ
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ๕ ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง
และมอญ อาศัยกระจายอยู่ใน ๘ อ าเภอของจังหวัดล าพูน โดยมีงานประเพณีของ
ชาติพันธุก์ารแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ มีอาหารและของที่ระลึกของกลุ่มชาติพันธ์และ
ผลไม้ตามฤดูกาล 
     จังหวัดล าพูนโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูนจึงได้เสนอโครงการล าพูน
เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน  เพื่อให้
จังหวัดล าพูนเป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมในจังหวัดล าพูนเช่ือมโยงเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
๒.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์
และเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม 
๓.เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัด
ล าพูนให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว 
๔.เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     ๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อป ี
   ๒) จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
   ๓) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อป ี

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ๑) ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดล าพูน จ านวน  ๒๐ ชุมชน 
๒) ตลาดวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
 

5.  กิจกรรมหลัก 
5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  

 
กิจกรรมที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน    
                  “บวร On Tour” 
งบประมาณ : จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : วัด ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดล าพูน  
 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
  

กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาผลติภณัฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของที่ระลกึเชิงวัฒนธรรม 
งบประมาณ :  จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : วัด ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดล าพูน 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
  

กิจกรรมที่ ๓ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธ์ุ 
งบประมาณ :  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  วัด ชุมชน และสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ในจังหวัดล าพูน 

5.๔ กิจกรรมหลกัที่ ๔ 
  

กิจกรรมที่ ๔ : ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
งบประมาณ :   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : วัด ชุมชน และสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ในจังหวัดล าพูน 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยด าเนินงานหลัก  : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตลุาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) 
 

8.  งบประมาณ 
  

จ านวน  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจด็ล้านบาทถ้วน) 

๙.  ผลผลิต (output) ๑) ชุมชนคุณธรรม“บวร On Tour”สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
๒) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ 
๓) ประเพณีในชาติพันธุ์ในจังหวัดล าพูนส่งเสริมให้เป็นประเพณีท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด 
๔) ตลาดวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ๑) รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนเพิ่มขึ้น 
๒) ประชาชน ผู้ประกอบการในจังหวัดล าพูนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
๓) นักท่องเที่ยวได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญของชาติพันธ์ุ 
    ในจังหวัดล าพูน 
๔) ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในจังหวัดล าพูน 



 ๓ 
 



 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
เมืองแหงคุณภาพชีวิต  

(City of Quality Living) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดล าพูน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

หลักการและเหตุผล 
     ด้วยนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันให้เสริมสร้างการรับรู้ด้าน
ความรู้ทางด้านกฎหมาย สนับสนุนให้ภาคส่วนราชการได้
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่ตรงตาม
สถานการณ์ในปัจจุบัน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็น
หน่วยงานที่มีส่วนราชการในสังกัดภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่ง
ส านักงานบังคับคดีในพ้ืนที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติตามค า
พิพากษาและค าสั่งของศาลในการบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาได้รับช าระหนี้ภายใต้หลักความถูกต้องรวดเร็ว
และเป็นธรรม การจะสร้างให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้องในการ
บังคับคดี จึงเป็นเรื่องจ าเป็นต้องเข้าถึงประชาชน น าความรู้ไปสู่
พ้ืนที่ตามสภาพท้องถิ่น ดังนั้น ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน
จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้าน
การบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในพื้นที่
อ าเภอลี้ อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ทา อ าเภอ
บ้านโฮ่ง อ าเภอป่าซาง อ าเภอบ้านธิ อ าเภอทุ่งหัวช้างโดยการ
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
สร้างวินัยทางการเงิน และหลักการปฏิบัติตามแนวพระราช
ปณิธานศาสตร์ของพระราชาในความพอเพียง     

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้านการบังคับคดีในกฎหมายแพ่ง 
ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ป้องกันลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 
เพ่ิมอ านาจต่อรองกับหนี้นอกระบบ , หนี้ครัวเรือน , หนี้-กยศ. ให้
ความรู้ประชาชนไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการแอบอ้างต่างๆ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ไม่ก่อหนี้เพ่ิมขึ้น และสร้างสังคมปลอดหนี้ได้ ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการสร้างสังคมให้คนอยู่ดี มี
สุข ต่อไป 

 



4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเพ่ิมข้ึน 39 แห่งต่อปี 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอลี้ จ านวน 50 คน อ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 50 คน 
อ าเภอเมือง จ านวน 50 คน อ าเภอแม่ทา จ านวน 50 คน อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จ านวน 50 คน อ าเภอป่าซาง จ านวน 50 คน อ าเภอ
บ้านธิ จ านวน 50 คน อ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 50 คน รวม 
400 คน    รวม 8 อ าเภอ 

5.  กิจกรรมหลัก การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หนี้ครัวเรือน หนี้ กยศ. หนี้นอกระบบ การแอบอ้าง
หลอกลวงต่างๆ  ให้แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดล าพูน จ านวน 8 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอลี้ จ านวน 50 คน อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จ านวน 50 คน อ าเภอเมือง จ านวน 50 คน อ าเภอแม่ทา 
จ านวน 50 คน อ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 50 คน อ าเภอป่าซาง 
จ านวน 50 คน อ าเภอบ้านธิ จ านวน 50 คน อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จ านวน 50 คน  รวม 8 อ าเภอ จ านวน 400 คน โดยวิทยากรผู้
มีความรู้ความสามารถจากส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
202,800 บาท 
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ  ผูอ้ านวยการส านักงานบังคับคดี
จังหวัดล าพูน 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
8.  งบประมาณ 
  

202,800 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม อ าเภอละ 50 คน จ านวน 8 อ าเภอ           
รวม 400 คน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) จ านวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย
ด้านการบังคับคดี  ให้ความรู้ประชาชนไม่ให้ถูกหลอกลวง สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ไม่ก่อหนี้เพ่ิมขึ้น  ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
รัฐบาลที่ต้องการสร้างสังคมให้คนอยู่ดี มีสุข เพ่ิมขึ้น จ านวน 
400 คน โดยให้ท าแบบทดสอบแบบประเมินโครงการภายหลัง
การอบรม โดยวัดผลผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80% 

 
 
 
 
 



 
 



โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

     ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ     
คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง
เนื่องจากอัตราการเกิดอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
เกิดจากการด าเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวประสบผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข การได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองที่ดี ส่งผล
ให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีอายุที่ ยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ทัศนคติ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ นิยม                      
มีครอบครัวขนาดเล็กมีบุตรน้อย จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากร คือ
ประชากรที่อยู่ใน วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

 เพ่ือรองรับบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนาคต รัฐบาลได้ก าหนดวาระการปฏิรูป
ประเทศตามกรอบการปฏิรูป 11 ด้าน 37 วาระการปฏิรูป โดยในวาระปฏิรูปที่ 30 ก าหนดให้
มีการปฏิรูปสังคมสูงวัยโดยการปฏิรูประบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุใน
อาชีพที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถภาพของร่างกาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ และ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในการท างานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อ
ระบบ เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ ผู้ สู งอายุ มี สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ ดี                        
มีหลักประกันเรื่องรายได้ไม่เป็นภาระครอบครัว และสังคม   

 ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพ ประกอบกับการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องอาชีพเพ่ือสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่การ
เพ่ิมโอกาสในการมีงานท า ลดการพ่ึงพิง และลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว  มีคุณภาพชีวิต  
ที่ดี มีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็น
การรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๓.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ ให้มีรายได้พ่ึงพาตนเองได้  
๓.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายทางสังคมให้กับผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลทุกด้าน 
๓.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ 

๔. เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด

๔.๑ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพ 



๒ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

๔.๒ สัดส่วนของผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได ้
๔.๓ สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ 
 
 

๕. กิจกรรมหลัก 5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ 
4.2 เสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองได้ 
5.3 สร้างเครือข่ายทางสังคมให้กับผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลทุกด้าน 
5.4 ส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ในการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์และการตลาด 

๖. หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 
 

๗. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๘. งบประมาณ 688,5๐๐ บาท  

๙. ผลผลิต (output) 9.1  จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ  
9.2  จ านวนผู้สูงอายุ ที่มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนในการที่จะสามารถดูแลตนเองได้ 
9.3  จ านวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
(Outcome) 

10.1 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพ 
10.2 ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้  
10.3 ผู้สูงวัยเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
  
 



การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดแบบสรุป
โครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมศักยภาพประชาชนชุมชน และเยาวชนจังหวัดล าพูน มั่นคง พอเพียง จิตอาสารัก 
สถาบัน ฯ 

๒.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล 
๒.๑ สถานการณ์ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จังหวัดล าพูน มีจ านวนประชากร  จ านวน ๔๐๖,๓๘๕ คน (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๐) และมี
จ านวนประชากรแฝงที่มาท างานในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ตามเขตโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
จ านวนเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๙๐๐ กว่าโรงงาน ส่งผลให้
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดล าพูนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมตามมาอีกมากมาย เนื่องจากสภาวการณ์ดังกล่าวย่อมท าให้เกิดการต่อสู้ และดิ้นรน
เพ่ือแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีงานท า ประชากรผันตัวเข้าสู่วัยแรงงานในระบบการท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และจะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการผันเข้าสู่ระบบการ
ท างานในโรงงาน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของจ านวนประชากรต่างถิ่นเริ่มเข้ามา
ท างานในจังหวัดล าพูนอย่างหนาแน่น บริเวณเขตชุมชนโดยรอบของที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
ชุมชนมีสภาพเป็นสังคมเมืองส่งผลกระทบต่อสังคมเดิมที่เป็นอยู่  ซึ่งจากการเจริญเติมโตของ
ชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมจึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตามมา  
     ความจ าเป็นเร่งด่วน :  เนื่องจากชุมชนมีประชากรแฝงที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายอยู่
ตลอดเวลา มักจะเป็นช่องว่างของการกระท าผิดทางกฎมายและก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น ยาเสพติด การพนัน 
ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อคุณชีวิตของประชากรในจังหวัดล าพูน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว การขาดความเชื่อมั่นของการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี
การเสริมสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคราชการ 
ภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชนตนเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาให้สามารถบูรณาการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบน าไปสู่การสร้างสังคมที่
ปลอดภัย น่าอยู ่ในการเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒.๒ สถานการณ์และสภาพปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
     สถานการณ์ด้านอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดล าพูน  จากการส ารวจสถานการณ์ภาพรวม
คดีอาญาที่เกิดขึ้นในท้องที่ของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดล าพูน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑-๔ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) ปรากฏว่า ส่วนใหญ่พบว่าปัญหาอาชญากรรมที่พบมากที่สุด
ของแต่ละท้องที่ คือ ปัญหายาเสพติด  ซึ่งถ้ามองในภาพรวมของจังหวัดล าพูนถือว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทุกพ้ืนที่อ าเภอ  ซึ่งจากข้อมูลการ



 ๒ 
รายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน (ข้อมูลตัวเลข จากการประชุม คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม
จังหวัดล าพูน (กพยจ.) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ของแต่ละพ้ืนที่อ าเภอที่พบมาก
ที่สุด ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน  อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่งและอ าเภอลี้ รองลงมา 
ได้แก่ อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านธิและอ าเภอทุ่งหัวช้าง  โดยลักษณะ
ของพ้ืนที่อ าเภอส่วนใหญ่ที่พบปัญหายาเสพติดที่ส าคัญใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) เป็นพ้ืนที่
ล าเลียงเส้นทางผ่านยาเสพติด  ๒)เป็นพื้นที่พักยาเสพติด โดยเฉพาะตามที่พักอาศัย บ้านเช่า 
หอพักในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ๓) เป็นพ้ืนที่ค้าและแพร่ระบาด (ระดับย่อย) ตามแหล่งชุมชน 
หมู่บ้าน สถานประกอบการประเภทที่พักเชิงพาณิชย์ หอพัก บ้านเช่า ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบ
บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัด
ล าพูนอีกหลายแห่ง  ดังนั้นส่วนราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องผนึกก าลัง
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม การแพร่ระบาดของอาชญากรรม
ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
      ความจ าเป็นเร่งด่วน :  เนื่องปัญหาอาชญากรรมด้านยาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญ
เร่งด่วน และเป็นภัยคุมคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติ  แม้กว่าทุกภาคส่วนจะช่วยกัน
ป้องกันและปราบปราม การระดมกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็ไม่
สามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ ด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งการยังคงมีแหล่งของ
ชุมชนที่แออัด และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเด็กวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงาน หรือแม้กระทั่ง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเอง ที่ขาดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือการเข้าถึงงานบริการของรัฐตามหน่วยงานต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  (กรณีที่ได้รับความเดือดร้อน)  ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรมต่างๆได้ 
      และเพ่ือให้การด าเนินการเกิดขึ้นในเชิงการป้องกันการกระท าผิดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่
มีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ใช้แรงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จึง
เห็นสมควรจัดการอบรม สร้างการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือการเข้าถึงงานบริการของรัฐตามหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้ง การเสริมสร้างกลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มจิตอาสาต่างๆ ในภารกิจเชิงการดูแลและป้องกัน
การกระท าผิดในชุมชนต่อไป  
๒.๓ สถานการณ์และสภาพปัญหาของความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเจริญเติมโตของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การอพยพของประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ระบบการท างานโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้บริเวณรอบพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเป็นแหล่งชุมชนแออัด  เกิดสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร ความเป็นอยู่  รายได้และอ่ืนๆ รวมถึงการตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรมได้ง่าย เพราะการด าเนินชีวิตในภาวะแกร่งแย่งแข่งขัน เพ่ือให้ตัวเองมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ย่อมน าไปสู่การแสวงหารายได้ในทางที่ผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรม
หลากหลายรูปแบบทั้งการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือแม้แต่การลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
ตกเป็นเหยื่อ หรือเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลของนายทุน ผู้ค้าสิ่งผิดกฎหมายได้ 
     ทั้งนี้  การที่ประชากรกลายเป็นผู้ไม่รู้กฎหมาย ผู้กระท าผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม อาจจะเข้าไม่ถึงงานบริการของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน า 



 ๓ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง ในการให้ความช่วยเหลือและการเยี่ยวยาดังกล่าว ย่อม
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
 ความจ าเป็นเร่งด่วน :  เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านกฎหมายของรัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ จึงเป็นปัญหาของความเหลื่อมล้ าในสังคมขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดขึ้นในเชิงป้องกัน ช่วยเหลือด้านกฎหมายและการอ านวยความเป็นธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม ให้ประชาขนสามารถเข้าถึงงานบริการต่างๆของรัฐได้  จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องด าเนินการในการเผยแพร่ ความรู้ การสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
แกนน ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้น าชุมชน ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนภาคประชาชนจิตอาสา
ในชุมชน ให้เกิดการรวมตัวกันในการพัฒนากลไกการบริการองค์กรและประชาชานในชุมชน
ของตนเอง ในภารกิจการป้องกัน แก้ไข เยียวยา ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้ง เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายฯ และสามารถน าไปพัฒนาสร้างเป็นองค์
ความรู้ต่อยอดการท างานในองค์กรและชุมชนได้  อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและยั่งยืน 
 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กฎหมายแพ่งฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง 
๒) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม (ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานภาคี)  
ในการอ านวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
๓) เพ่ือบูรณาการการด าเนินงาน และพัฒนากลไกในการบริการประชาชน เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔) เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
๕) เพ่ือสร้างสังคมท่ีปลอดภัย น่าอยู่ ในการเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

๑.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐                   
๒. เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา กลไกการป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาด้าน
อาชญากรรม ร้อยละ ๘๐   
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในบริการของรัฐ และสร้างเครือข่าย
แกนน าลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน ร้อยละ ๘๐ 
๔. เกิดกิจกรรมการดูแลชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ร้อยละ ๘๐ 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดล าพนู 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ ๑ :  เพ่ิมศักยภาพประชาชนชุมชน และเยาวชนจังหวัดล าพูน มั่นคง พอเพียง จิต

อาสารักสถาบัน ฯ งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐  บาท ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้                                                                                  
ขั้นตอนที่ ๑ การประชุมหารือ  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง 
ของชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน 
    



 ๔ 
ขั้นตอนที่ ๒  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประสานทีมงานและประสานวิทยากร 
ขั้นตอนที่ ๓  จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของชาติ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน    
ขั้นตอนที่ ๔  การติดตามประเมินผลโครงการ 
กิจกรรมที่ ๒ :  การสร้างการรับรู้เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มี
ความปรองดอง อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ และเกิดความมีจิตอาสา มีสามัญส านึกที่ดีต่อ
สังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท                                                                                   
๔ ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ การประชุมหารือ  เพ่ือสร้างการรับรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความปรองดอง อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ และเกิด
ความมีจิตอาสา มีสามัญส านึกที่ดีต่อสังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข 
ขั้นตอนที่ ๒  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประสานทีมงานและประสานวิทยากร 
ขั้นตอนที่ ๓  จัดประชุมสร้างการรับรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนและทุกภาค
ส่วนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความปรองดอง อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ และเกิดความมี
จิตอาสา     มีสามัญส านึกที่ดีต่อสังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข 
ขั้นตอนที่ ๔  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
งบด าเนินงาน ๓๒๖,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
๑. ค่าจัดสถานที่ ๔๐ ครั้งๆ ๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท) 
๒. ค่าจัดท าป้ายไวนิล ๔๐ ครั้งๆ ๕๐๐ บาท (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท) 
๓. ค่าเช่าเครื่องเสียง ๔๐ ครั้งๆ ๑,๕๐๐ บาท (งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท) 
๔. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จ านวน ๒,๘๐๐ คนๆ ละ ๗๐ บาท (งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท) 
๕. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายแทนกันได้ตามความเหมาะสม 
 

7. หน่วยงานด าเนินงาน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดล าพูน 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
9. งบประมาณ 1,866,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) ๑. จ านวนประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ 

เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายแพ่ง และรับรู้
เกี่ยวกับพิษภัย และโทษตามกฎหมายของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเพ่ิมขึ้น                                      
๒. สร้างความเข้มแข็งและการบูรณาการกลไกเครือข่ายการท างานระหว่างภาครัฐ เอกชน
และประชาชน  
๓. มีระบบการดูแลของชุมชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ และการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 



 ๕ 
11. ผลลัพธ์ (Outcome) ๑)  แกนน าภาคประชาชน ผู้น าชุมชน ก านัน/ผญบ. เล็งเห็นความส าคัญของโครงการและ

น าไปพัฒนาสร้างเป็นองค์ความรู้ต่อยอดการท างานในองค์กรและชุมชนได้ 
๒)  แกนน าภาคประชาชน ผู้น าชุมชน ก านัน/ผญบ. สามารถวางระบบการดูแลชุมชนร่วมกัน
ในสภาวการณ์ที่น่าเป็นห่วงในชุมชนได้  หรือสามารถบอกต่อ ส่งต่อความช่วยเหลือ และ
สามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐตามหน่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  (กรณีที่
ได้รับความเดือดร้อน)  
๓) ชุมชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน 
๔) ท้องถิ่น และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ในการดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
๕) สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 



การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดแบบ
สรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ล าพูน 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล) 

      จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้ก าหนดให้ “ประทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ ได้เน้นให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน หรือให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหลายๆ ด้าน  
       จังหวัดล าพูน มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 406,385 คน ซึ่งเป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 355,740 คน แยกเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 259,820 คน และไม่อยู่ใน
ก าลังแรงงาน 95,920 คน และมีแรงงานนอกระบบในจังหวัดล าพูน มีจ านวนทั้งสิ้น 
167,343 คน ส าหรับแรงงานนอกระบบของจังหวัดล าพูน ถือว่าเป็นเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ประชาชนได้พ่ึงพาและใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ภาครัฐจึงมีหน้าที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ ความช านาญเฉพาะที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มอาชีพ รวมถึงมีทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  
       นอกจากจังหวัดล าพูนเป็นเมืองการเกษตรแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ถือว่าเป็นตลาดแรงงานแหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนและนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต้องสร้างองค์ความรู้ ใน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร/ระเบียบวินัย/คุณธรรม/จริยธรรมในท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สถาน
ประกอบการต้องการ จึงมีความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มดังกล่าว เมื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานแล้วจะได้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง  
         ในมติิของผู้สูงอายุ พบว่า จังหวัดล าพูน มีจ านวนผู้สูงอายุ(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘)  
ผู้สูงอายุ ๗๓,๐๒๒ คน จากประชากรทั้งหมด ผลการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันโดยใช้ดัชนีบาร์เธล (Bartel Activities of 
Daily Living : ADL) ได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้  
     -กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มติดสังคม) พ่ึงตนเองได้ ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ชุมชนและสังคมได้ร้อยละ 
๙๓.๐๗ (๖๗,๙๖๖ คน)  
    -กลุ่มที่ ๒ (กลุ่มติดบ้าน) ดูแลตนเองได้บ้างช่วยเหลือผู้อ่ืนได้บ้างร้อยละ ๕.๗๒ (๔,๑๗๗ 
คน) 
    -กลุ่มที่ ๓ (กลุ่มติดเตียง) พ่ึงตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการหรือทุพลภาพร้อย
ละ๑.๒  (๘๗๙ คน) 
      จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พบว่า จังหวัดล าพูนมีจ านวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี 



ขึ้นไป) สูงที่สุดในประเทศไทย และมีดัชนีการสูงวัย ร้อยละ ๑๔๓.๕๐ สูงสุดเป็นอันดับ ๑ 
ของประเทศไทย  
      ดังนั้นการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ล าพูน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ประชาชนคนล าพูน มีการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ดึงศักยภาพที่มี
ออกมาเพ่ือสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง อันจะก่อเกิดให้สังคมคนล าพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ตามวิสัยทัศน์จังหวัดล าพูน “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในจังหวัดล าพูน มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
2. เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส  
 

4 .  ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ค่ า
เป้าหมาย  

1. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 300 คน 
2. จ านวนแรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีรายได้ที่มั่นคงกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ จ านวน 160 คน 
3. จ านวนชุมชน ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพเสริมให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของ 16 ชุมชนหมู่บ้าน 
4. จ านวนสูงอายใุนจังหวัดล าพูนสามารถเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
160 คน  
5. จ านวนกลุ่มผู้ใช้แรงงานมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ 90 คน 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดล าพูน 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 : โครงการฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน  
งบประมาณ 48,000 บาท 
วิธีด าเนินการ 
1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน/ประธานชมรม HR จังหวัดล าพูน/ผู้แผนสถานประกอบ
กิจการ/ภาคเอกชน/หน่วยงานทางการศึกษา 
2. จัดฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
กิจกรรมหลักที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให้มีรายได้ที่
ม่ันคง 
งบประมาณ 285,000 บาท 
1. จัดตั้งคณะท างาน  
2. คัดเลือกกลุ่มแรงงานนอกระบบอ าเภอละ 1 กลุ่ม 
3.ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ล าพูน 
 
 



กิจกรรมหลักที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพเสริมให้เหมาะสม
ตามความต้องการของชุมชน 
งบประมาณ 435,000 บาท 
1. จัดตั้งคณะท างาน  
2. คัดเลือกชุมชนเข้มแข็งในแต่ละอ าเภอ  
3. ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้              
อัตลักษณ์ล าพูน 
กิจกรรมหลักที่ 4 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
งบประมาณ 186,000 บาท   
1. จัดตั้งคณะท างาน  
2. ด าเนินการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดล าพูนใน 8 อ าเภอ 
   - การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ/อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
   - การให้ความรู้ด้านการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
   - การฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ล าพูน 
กิจกรรมหลักที่ 5 : โครงการพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
งบประมาณ 110,000 บาท 
1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน/ประธานชมรม HR จังหวัดล าพูน/สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน/หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานทางการศึกษา 
2. ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จ านวน 3 รุ่นๆละ 30 คน 

7. หน่วยด าเนินงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน     
 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9. งบประมาณ 1,064,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
10. ผลผลิต (Output) 1. จังหวัดล าพูนมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพเสริมให้มีความเหมาะสมกับ

ความต้องการของชุมชน 
2. จังหวัดหวัดมีการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ได้เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ/ศักยภาพ ให้ของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน  
 

 



 
 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 

         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการต าบลต้นแบบจิตอาสากบัธนาคารเวลา เพื่อการดูแลและพฒันาผู้สูงอายุ คนพิการและ

เด็กแรกเกดิในชุมชน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ         
โดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2570 ณ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจ านวน 11 ,136,059 คน        
คิดเป็น 16.73 % จากประชากร 66 ,558 ,935 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 :           
กรมกิจการผู้สูงอายุ กท.พม.) โดยจังหวัดล าพูนนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว 
เนื่องจากมีผู้สูงอายุ จ านวน 94,564 คิดเป็น 23.34 % ของประชากร 405,075 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 : ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน) จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ จ านวน 91 ,605 คน คิดเป็น        
96.87 % กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง สมควรจะต้องมีผู้ดูแล จ านวน      
2,335 คน คิดเป็น 2.47 % และกลุ่มที่ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จ าเป็นอย่างยิ่ง         
ที่จะต้องมีผู้ดูแล จ านวน 624 คน คิดเป็น 0.66% (Health Data Center : สสจ.ล าพูน พ.ศ. 
2563) นอกจากนี้จังหวัดล าพูน ยังมีคนพิการเป็นล าดับต้น ๆ ของประเทศเมื่อเทียบกับสัดส่วน
ประชากรในจังหวัด โดยประเทศไทยมีคนพิการ จ านวน 1 ,924,403 คน คิดเป็น 2.89%         
ซึ่งจังหวัดล าพูนมีคนพิการ จ านวน 21 ,542 คน คิดเป็น 5.31 % และคนพิการจังหวัดล าพูน 
เป็นคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุด้วยถึง 66% (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
        ผลของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ประชากรในวัยแรงงานมีจ านวน          
ลดน้อยลง อัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้ประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยเช่นกัน       
การรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวที่ประกอบไปด้วยเด็กและผู้สูงอายุ จึงเป็นภาระหน้าท่ีที่ค่อนข้างหนัก
ของประชากรในวัยแรงงาน ที่รายได้ที่ ได้รับอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว            
และภาครัฐหรือรัฐบาลเอง ก็ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่คือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ทั้งการรักษาพยาบาล
ที่เป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยในปัจจุบันปัญหาผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและ        
ติดเตียงที่อยู่บ้านตามล าพัง คนพิการที่อยู่ตามล าพับ กลุ่มคนเหล่านี้ขาดคนดูแลเอาใจใส่ หรือ      
ถูกทอดทิ้ง เริ่มเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการที่ไม่มีครอบครัว        
ไม่มีญาติ หรือแม้กระทั่งมีครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ตาม  เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ        
ที่วัยท างานในครอบครัว ต้องดิ้นรน ต้องออกไปท างานเพื่อหารายได้ โดยทอดทิ้งผู้สูงอายุ          
คนพิการของตนเองไว้ท่ีบ้าน ปัญหาแบบนี้ มีเกือบทุกชุมชนในจังหวัดล าพูน 
        ธนาคารเวลา (Time bank) เป็นรูปแบบหนึ่งในการน ามาปรับใช้กับการดูแลผู้สูงอายุ       
อย่างเป็นระบบ โดยแนวคิดของธนาคารเวลานี้ ได้มาจากหลายประเทศ ที่ได้ใช้รูปแบบธนาคาร
เวลา ดูแลผู้สูงอายุในประเทศของตน เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น สก็อตแลนด์ 
สวิตเซอร์แลนด์ และอีก 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่น ามาปรับใช้กับบริบทของ
ประเทศไทย โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ค านิยามของธนาคารเวลา คือ การสะสม

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



เวลาในรูปแบบบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกธนาคารเวลา ที่ได้เวลาที่น าฝากจากการไปดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน โดยสามารถเบิกถอนเวลาเอามาใช้ได้ เมื่อมีความจ าเป็น โดยมีกลไก
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมบริหารจัดการคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการและสมาชิกของธนาคารเวลา ภายใต้กฏ กติกาและข้อมูลที่ได้จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับจังหวัดล าพูน มี 3 พ้ืนท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าแนวคิดและรูปแบบการ
ด าเนินงานของธนาคารเวลา มาปรับใช้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและองค์ความรู้
จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบด้วยอบต.เวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง อบต.ทุ่งหัวช้าง อ าเภอ       
ทุ่งหัวช้างและ อบต.ห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการ "ธนาคารเวลา" มาตั้งแต่ปี 2560 
เป็นต้นมา โดยพื้นที่ของต าบลเวียงกานต์ ด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี จนกรมกิจการผู้สูงอายุยอมรับและช่ืนชม ยกย่องให้เป็นต้นแบบธนาคารเวลา            
ในระดับประเทศและได้เชิญทีมงานของ "ธนาคารเวลาต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง" ให้ไปร่วม
ถอดบทเรียนในเวทีระดับประเทศในทุก ๆ ปี   
       ความเร่งด่วน : จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กแรกเกิดหรือเด็กปฐมวัย      
จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย
จากคนในครอบครัวและคนในชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวและคนในชุมชน เช่น     
จิตอาสา อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นพลังท่ีส าคัญยิ่งในชุมชน ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชนของตนเองร่วมกับภาครัฐอย่างจริงจังและเป็นระบบ "โครงการ
ต าบลต้นแบบจิตอาสากับธนาคารเวลาเพื่อการดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กแรกเกิด
ในชุมชน" น่าจะเป็นโครงการที่จะสามารถก่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและ           
เด็กแรกเกิดในชุมชนได้ ถึงแม้จะเป็นการขยายผลต าบลธนาคารเวลาเพียง 2 ต าบลใหม่ในพื้นที่      
ที่มีปัญหาด้านผู้สูงอายุ คนพิการขาดคนดูแลเอาใจใส่ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่
เดิม 2 ต าบลที่ ณ วันนี้ยังมีความพยายามที่จะด าเนินการและสร้างระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้ จะอาศัยรูปแบบ "ธนาคารเวลาในพื้นที่ต าบลเวียงกานต์" มาเป็น
ต้นแบบในการขยายผล เพื่อร่วมสร้างชุมชน/สังคมที่ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นชุมชน/สังคม         
แห่งความสุข มุ่งสู่การเป็น "เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง" ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดล าพูน 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
มหาราชบรมนาถบพิตร 

3 .  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ 

1. เพื่อสร้างและขยายผลต าบลต้นแบบจิตอาสากับธนาคารเวลา เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ               
ในระดับพื้นท่ี 
2. เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ชุมชน สังคม ได้เห็นความส าคัญของการสร้าง              
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในภาวะขาดผู้ดูแลในพ้ืนท่ี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ให้สามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน         
ของตนได้อย่างมีคุณภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. มีต าบลต้นแบบธนาคารเวลาในการดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด         
ในระดับพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3 ต าบล 
2. จ านวนปัญหาที่ลดลงของผู้สูงอายุและคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแล ในพื้นที่ที่ร่วม          
โครงการ 
3. จ านวนพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่อบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ        
สมวัยเพิ่มมากขึ้น 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  5 ต าบล ใน 5 อ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน (ต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง/ต าบลทุ่งหัวช้าง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง/ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ/ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมือง/ต าบลป่าซาง อ าเภอ
ป่าซาง)  (หมายเหตุ 3 พ้ืนท่ีเดิม และขยายผล 2 พ้ืนท่ีใหม่) 

5.  กิจกรรมหลกั ๑. การสร้างระบบ/รูปแบบธนาคารเวลา 
๒. การสร้างพ่อแม่ผู้ปกครองมืออาชีพ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 



7.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2565 

8.  งบประมาณ 
  

761,250.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

๙.  ผลผลิต (output) 1. จ านวนทีมงานที่ขับเคลื่อนธนาคารเวลาใน 5 พื้นที่ด าเนินการ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้                                              
2. จ านวนสมาชิกธนาคารเวลา ใน 5 พื้นที่ด าเนินการ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้                                                             
3. จ านวน พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ใน 5 พื้นที่ด าเนินการ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. มีต าบลต้นแบบธนาคารเวลา ในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลตามความเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข   
2. จ านวนปัญหาผู้สูงอายุและคนพิการถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดู่แลในพื้นที่ด าเนินการลดลง ครอบครัว
และชุมชน ตระหนักและให้ความส าคัญกับการดูแลซึ่งกันและกัน   
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างถูกวิธีตามวัย ส่งผลให้เด็ก       
แรกเกิด (เด็กปฐมวัย) มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเด็ก "เก่ง ดี มีสุข" 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
๒.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล 
1. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

จังหวัดล าพูน มีจ านวนประชากร จ านวน 405,931 คน และมีจ านวนประชากรแฝงที่มา
ท างานในพื้นที่จังหวัดล าพูน จ านวน ๑๐0,๐๐๐ คน และโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนกว่า 900 
กว่าโรงงาน ส่งผลให้สังคมในหมู่บ้านชุมชน โดยเฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบของที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความมั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย เนื่องจากสภาวะการณ์
การดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีงานท า จึงท าให้ประชากรผันตัวเข้าสู่วัยแรงงานในระบบการท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และเข้ามาพักอาศัยตามหอพัก บ้านเช่าในบริเวณใกล้ที่
ท างาน ซึ่งผลจากการเจริญเติบโตของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม จึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา ทั้งนี้ เนื่องจากการเป็นแหล่งชุมชนโดยรอบ
ที่พ านักอาศัยของผู้ที่เข้าท างานในพื้นที่จังหวัดล าพูนและการโยกย้ายถิ่นฐานการท างานอยู่
ตลอดเวลา เหล่านี้ล้วนก่อเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ความเร่งด่วน : เนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดล าพูน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว หรือการขาดความเช่ือมั่นของการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมี
การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาทิเช่น กฎหมายแพ่ง กฏหมายอาญา ของแกนน ากลุ่มผู้ ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดล าพูน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและเสริมสร้างความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนตนเอง           
เพื่อพัฒนาต่อยอดการท างานและขยายผลการด าเนินงานไปยังกลุ่มผู้ใช้แรง งานได้ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย น่าอยู่ ในการเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 
2.ด้านยาเสพติด 

จังหวัดล าพูน  มีปัญหายาเสพติดในภาพรวมระดับปานกลาง และปัญหายาเสพติดกระจาย
ไปในทกอ าเภอ มีอ าเภอที่มีปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ที่ ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนด ในระดับชุก
มาก 3 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองล าพูน อ.แม่ทา และอ.ป่าซาง  ระดับปานกลาง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ.ลี้ 
อ.ทุ่งหัวช้าง อ.เวียงหนองล่อง ระดับชุกน้อย ได้แก่ อ.บ้านธิ และ อ.ทุ่งหัวช้าง เป็นพ้ืนที่ทีมีปัญหา
ยาเสพติดที่ส าคัญใน 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นพืน้ท่ีล าเลียงผ่านยาเสพติด เนื่องจากมีอ าเภอท่ีมีพื้นที่
รอยต่อกับอ าเภอของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนน าเข้ายาเสพติดที่ส าคัญรายอ าเภอ              
2) เป็นพื้นที่พักยาเสพติด โดยเฉพาะตามที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ บ้านเช่าในพื้นที่ อ .เมืองล าพูน                
3) เป็นพื้นที่ค้าและแพร่ระบาด (ระดับย่อย) ส่วนใหญ่แพร่ระบาดตามหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสถาน
ประกอบการประเภททีพักอาศัยเชิงพาณิชย์  บ้านเช่า ซึ่ งตั้งอยู่ โดยรอบบริเวณการนิคม

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 

อุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนเกษตรอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ ในพื้นที่ อ .เมืองล าพูน 
จ าเป็นต้องผนึกก าลังทุกภาคส่วนเข้าด าเนินการอย่างจริงจัง/ต่อเนื่อง 

-ความเร่งด่วน :  เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน และเป็นภัยคุมคาม
ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แม้ในส่วนของการปราบปราม ซึ่งมี
การระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วน เข้าด าเนินการควบคุมและลดปัญหาการแพร่ระบาดอย่าง
เข้มงวด จริงจัง ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา  แต่ยังพบการแพร่ระบาดอยู่ ด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งการยังคงมี
ผู้เสพยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยง (เคยเสพ หรือคบหากับกลุ่มเสพ/จ าหน่าย) อยู่ในแต่ละชุมชน            
จึงส่งผลให้การปราบปราม ไม่สามารถก าจัดได้เด็ดขาด และจากการค้นพบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ติดยาเสพติด เช่น สนง.คุมประพฤติ จ.ล าพูน พบว่ายังมีกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 
และกลุ่มเสี่ยงที่ ส านักงานฯ ดูแลอยู่กระจายไปตามแต่ละอ าเภอต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มคนที่ใช้กระบวนการดูแลแก้ไขฟื้นฟูฯ เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ า ต้องใช้กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทักษะชีวิต และมีการดูแลติดตามใกล้ชิดจากผู้น า
ชุมชน จิตอาสาภาคประชาชน ที่ได้รับการฝึกทักษะการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์
ผู้กระท าผิดมาแล้ว และเพื่อให้การด าเนินการเกิดขึ้นในเชิงการป้องกันการกระท าผิดของกลุ่มผู้ใช้
แรงงานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้ใช้แรงงาน หรือแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาท างาน
ตามระบบ รวมทั้งกลุ่มผู้น าชุมชน จิตอาสา ที่จะต้องคอยดูแล และช่วยเหลือประชาชนในระดับ
พื้นที่ชุมชนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมยาเสพติด ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถจะ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง  จึงเห็นสมควรได้รับการอบรม เสริมสร้างองค์ความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพิษภัยหรือโทษ บทลงโทษของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งอาชญากรรม
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภาวะเลี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ อันจะเป็นปัญหาของการ
ปราบปรามต่อไป 
3.ด้านความเหลื่อมล  าในสังคม 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเจริญเติมโตของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การอพยพของประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ระบบการท างานโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้บริเวณรอบพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเป็นแหล่งชุมชนแออัด เกิดสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร ความเป็นอยู่ รายได้และอื่นๆ รวมถึงการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
ได้ง่าย เพราะการด าเนินชีวิตในภาวะแกร่งแย่งแข่งขัน เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ย่อมน าไปสู่การแสวงหารายได้ในทางที่ผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบท้ังการ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือแม้แต่การลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงการตกเป็นเหยื่อ หรือเครื่องมือของผู้
มีอิทธิพลของนายทุน ผู้ค้าสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การที่ประชากรกลายเป็นผู้ไม่รู้กฎหมาย ผู้กระท า
ผดิกฎหมาย หรือกลายเป็นเหยื่ออาชญากรรม อาจจะเข้าไม่ถึงงานบริการของรัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน าด้านกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง ในการให้ความช่วยเหลือและการ
เยี่ยวยาดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม                                                                                                

-ความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านกฎหมายของรัฐหรือ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ จึงเป็นปัญหาของความเหลื่อมล้ าในสังคมขึ้น  ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการเกิดขึ้นในเชิงป้องกัน ช่วยเหลือด้านกฎหมายและการอ านวยความเป็นธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม ให้ประชาขนสามารถเข้าถึงงานบริการต่างๆของรัฐได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องด าเนินการในการเผยแพร่ ความรู้ การสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของแกนน า
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และจิตอาสาภาคประชาชนในชุมชน ให้เกิดการ
รวมตัวกันในการพัฒนากลไกการบริการองค์กรและประชาชานในชุมชนของตนเอง ในภารกิจการ
ป้องกัน แก้ไข เยียวยา ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้ง เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายฯ และสามารถน าไปพัฒนาสร้างเป็นองค์ความรู้ต่อยอดการท างานในองค์กรและ
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้   อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในชุมชนได้อย่างทั่วถึง            
เท่าเทียมและยั่งยืน   
 



 ๓ 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิเช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการขอรับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง 
2.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสัมคม  ผู้น าชุมชน และจิตอาสาภาคประชาชน ใน
ภารกิจงานดูแลชุมชนและป้องกันอาชญากรรมชุมชน 
3.) เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมในชุมชน 
4.) เพื่อเช่ือมโยงและบูรณาการหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานด้านการพัฒนากลไก
ในการบริการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
5.) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง กรณีเกิดปัญหาสามารถท่ีจะยึดหลักการปฏิบัติตนให้ถูกตามกฎหมายได้ 
6.) เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย น่าอยู่  ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

4. ตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 1.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80                   
2. เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา กลไกการป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาด้านอาชญากรรม 
ร้อยละ 80   
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในบริการของรัฐ และสร้างเครือข่ายแกน
น าลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน ร้อยละ 80 
4. เกิดกิจกรรมการดูแลชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ร้อยละ 80 
 

5. พื นที่เป้าหมาย สถานที่ราชการ/โรงแรมที่เหมาะสมในจังหวัดล าพูน   
ชุมชน/พื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล จ านวน 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน,อ าเภอแม่ทา, 
อ าเภอป่าซาง,อ าเภอบ้านธิ,อ าเภอเวียงหนองล่อง,อ าเภอลี้,อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
 

6. กจิกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 : การสร้างองค์ความทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  อาทิเช่น กฎหมายแพ่ง กฏหมายอาญา ของแกนน ากลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดล าพูน งบประมาณ 36,900 บาท) โดยก าหนดการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมหารือ  เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาแนวทางในการพัฒนากลไกในการ
ท างานร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่คณะท างานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจลดความเหลื่อมล้ าในชุมชนในพื้นทีจ่ังหวัดล าพูน  
ขั้นตอนท่ี 2  ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประสานทีมงานและประสานวิทยากร 
ขั้นตอนที่ 3  จัดประชุมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ให้แก่  แกนน า/ตัวแทนบริษัท หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
จ านวน 20 แห่งๆละ 2 คน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน    
ขั้นตอนท่ี 4  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 :  เสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย ภารกิจดูแลชุมชนและงานป้องกัน
อาชญากรรม ในระดับพ้ืนท่ีศูนย์ยตุิธรรมชุมชนต าบล ใหแ้ก่ กลุม่ผู้น าชุมชน เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน และจิตอาสาต่างๆ (งบประมาณ 196,800 บาท) โดยก าหนดการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน 
ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมหารือ  เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาแนวทางในการพัฒนากลไกในการ
ท างานร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่คณะท างานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจลดความเหลื่อมล้ าในชุมชนในพื้นทีจ่ังหวัดล าพูน  
ขั้นตอนท่ี 2  ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประสานทีมงานและประสานวิทยากร 



 ๔ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายในภารกิจดูแลชุมชนและงานป้องกัน
อาชญากรรมชุมชน สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ การร่วมวางแผนและสร้างกระบวนการท างาน 
ในลักษณะเป็นข้อต่อเชื่อมข้อมูลงานของภาคประชาชนกับภาครัฐในการน าบริการไปถึงประชาชน 
ตลอดจนน าความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การให้บริการของรัฐอย่างครบวงจร 
ขั้นตอนท่ี 4  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าพูน 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9. งบประมาณ 233,700 บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1) จ านวนประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ 

เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายแพ่ง และรับรู้
เกี่ ยวกับพิษภั ย  และโทษตามกฎหมายของการเกี่ ยวข้องกับยาเสพติดให้ โทษเพิ่ มขึ้น                                     
2) สร้างความเข้มแข็งและการบูรณาการกลไกเครือข่ายการท างานระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน  
3.) มีระบบการดูแลของชุมชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ และการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

11. ผลลัพธ ์(Outcome) 1) เกิดตัวแทนเครือข่ายแกนน าบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน จ านวน 20 แห่ง            
ในการต่อยอดการท างานด้านการสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย 
2) เกิดเครือข่าย การท างานและผู้ประสานงานกลุ่มแกนน า/ผู้น าชุมชน และจิตอาสาภาค
ประชาชนในภารกิจด้านดูแล และป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล            
จ านวน 8 อ าเภอ  
3) แกนน ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้น าชุมชนเล็งเห็นความส าคัญของโครงการและน าไปพัฒนาสร้างเป็น
องค์ความรู้ต่อยอดการท างานในองค์กรและชุมชนได้ 
4) แกนน ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้น าชุมชน  สามารถวางระบบการดูแลชุมชนร่วมกันในสภาวะการณ์ที่
น่าเป็นห่วงในชุมชนได้  หรือสามารถบอกต่อ ส่งต่อความช่วยเหลือ และสามารถเข้าถึงงานบริการ
ของรัฐตามหน่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ (กรณีที่ได้รับความเดือดร้อน)  
5) ชุมชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 
6) ท้องถิ่น และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ในการดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
7. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 



 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์  
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้าน
คมนาคมขนส่ง ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ และโรงงาน
อุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานเข้ามาท างาน
เป็นจ านวนมากจ านวนยานพาหนะที่อยู่ในระบบการขนส่งและ 
Logistic มีจ านวนมาก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ถนนยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน  

ทางหลวงหมายเลข 11 เป็นทางหลวงสายประธาน 
เชื่อมโยงจากจังหวัดล าปาง ผ่านจังหวัดล าพูน ไปสู่จังหวัด
เชียงใหม่และสามารถใช้ เป็น เส้น เชื่ อมต่อไปยั งจั งหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดต่างๆ เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง
สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ทางหลวงในช่วงดังกล่าว
เป็นบริเวณทางแยก (แยกเหมืองง่า) มีการก่อสร้างสะพานข้าม
ทางแยกและขยายช่องจราจร ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จแต่รูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพ
การใช้งาน ท าให้ เกิดปัญหาการจราจร จึงต้องมีการปรับ
รูปแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 

  
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่จังหวัด

ล าพูน 
2. ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทาง 
 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 8 แห่ง / ปี 
2. ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุที่ลดลง 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 11  ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - 

อุโมงค์  
ระหว่าง กม.534+732 - กม.535+192  
พ้ืนที่ ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน 
 

6.  กิจกรรมหลัก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ 
 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 
วงเงินงบประมาณ 40.00 ลา้นบาท 
แขวงทางหลวงล าพูน 
ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)  กรมทางหลวง 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงล าพูน  
 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

9.  งบประมาณ 40.00  ล้านบาท 
 

10.  ผลผลิต (output) ก่อสร้างขยายช่องจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัย  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม และ ลดต้นทุนในการคมนาคม
ขนส่ง , ลดปัญหาอุบัติเหตุ , อ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 
 



 



 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 

         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

ทางถนนทางหลวงหมายเลข 11  ตอนควบคุม 0800 ตอน 
ขุนตาน - อุโมงค์ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้าน
คมนาคมขนส่ง ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ และโรงงาน
อุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานเข้ามาท างาน
เป็นจ านวนมากจ านวนยานพาหนะที่อยู่ในระบบการขนส่งและ 
Logistic มีจ านวนมาก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ถนนยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน  

ทางหลวงหมายเลข 11 เป็นทางหลวงสายประธาน 
เชื่อมโยงจากจังหวัดล าปาง ผ่านจังหวัดล าพูน ไปสู่จังหวัด
เชียงใหม่และสามารถใช้ เป็น เส้น เชื่ อมต่อไปยั งจั งหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดต่างๆ เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง
สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ทางหลวงในช่วงดังกล่าว
เป็นย่านชุมชนมีสถานที่ราชการ โรงเรียน และบ้านเรือนอาศัย
หนาแน่นและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่จังหวัด
ล าพูน 
2. ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทาง 
 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 8 แห่ง / ปี 
2. ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุที่ลดลง 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 11  ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - 
อุโมงค์  
ระหว่าง กม.500+307 - กม.527+000 (เป็นช่วงๆ)  

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



พ้ืนที่ ต าบลทางสบเส้า อ าเภอแม่ทา , ต าบลศรีบัวบาน ต าบล
ป่าสัก อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน 
 

6.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - 
อุโมงค์ 
 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ท าการติดตั้งไฟฟ้าแสงว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.  
 
วงเงินงบประมาณ 5.00 ล้านบาท 
แขวงทางหลวงล าพูน 
ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)  กรมทางหลวง 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงล าพูน  
 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

9.  งบประมาณ 5.00  ล้านบาท 
 

10.  ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม และ ลดต้นทุนในการคมนาคม
ขนส่ง , ลดปัญหาอุบัติเหตุ , อ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 
 



 



 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 

         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพือ่ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน 

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอนควบคุม 0204  
ตอน ท่ำจักร - อุโมงค ์
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันจังหวัดล ำพูนมีกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพำะด้ำนคมนำคมขนส่ง ซึ่งในพื้นที่
จังหวัดล ำพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรมใน
เครือสหพัฒน์ และโรงงำนอุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม มี
แรงงำนเข้ำมำท ำงำนเป็นจ ำนวนมำกจ ำนวนยำนพำหนะที่อยู่ในระบบ
กำรขนส่งและ Logistic มีจ ำนวนมำก อีกทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนถนนยังได้รับกำรพัฒนำไม่เพียงพอต่อกำรขยำยตัวของ
ชุมชน  

ทำงหลวงหมำยเลข 106 เป็นทำงหลวงสำยประธำน เชื่อมโยงจำก
อ ำเถิน จังหวัดล ำปำง ผ่ำนจังหวัดล ำพูน ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่และ
สำมำรถใช้เป็นเส้นเช่ือมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทำงหลักใน
กำรขนส่งสินค้ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ทำงหลวงในช่วงดังกล่ำว
เป็นย่ำนชุมชน มีสถำนท่ีรำชกำร โรงเรียน และบ้ำนเรือนอำศัยหนำแน่น 
มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงไม่เพียงพอ ท ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนส่งในพ้ืนท่ีจังหวัดล ำพูน 
2. ลดอุบัติเหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่
ผู้ใช้เส้นทำง 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. หมู่บ้ำน / ชุมชน ท่ีได้รับกำรพฒันำเพิ่มขึ้น 8 แห่ง / ป ี
2. ร้อยละของจ ำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอนควบคุม 0204 ตอน ท่ำจักร - อุโมงค ์
ระหว่ำง กม.160+085 - กม.167+204 (เป็นช่วงๆ)  
พื้นที่ ต ำบลเหมืองง่ำ ต ำบลอุโมงค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
 

5.  กิจกรรมหลกั กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพือ่ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน 
งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอนควบคุม 0204  
ตอน ท่ำจักร - อุโมงค ์
 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
     งบประมำณ 

ท ำกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง 9.00 ม. 
วงเงินงบประมำณ 5.00 ล้ำนบำท 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

แขวงทำงหลวงล ำพูน 
ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทำงหลวงล ำพูน  
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
 

8.  งบประมาณ 5.00  ล้ำนบำท 
 

๙.  ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง 9.00 เมตร 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดต้นทุนในกำรคมนำคมขนส่ง, 
ลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน, อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภยั 
ให้แก่ประชำชนและผู้ใช้เส้นทำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 



 
 

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

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพือ่ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปงิ  
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีการขยายตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งในพื้นที่
จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมใน
เครือสหพัฒน์ และโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มี
แรงงานเข้ามาท างานเป็นจ านวนมากจ านวนยานพาหนะที่อยู่ในระบบ
การขนส่งและ Logistic มีจ านวนมาก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านถนนยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของ
ชุมชน  

ทางหลวงหมายเลข 1030 เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อจากทางหลวง
หมายเลข 106 บรรจบทางหลวงหมายเลข 1015 เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั้งในทางหลวงในช่วง
ดังกล่าวมีสภาพคับแคบ เป็นย่านชุมชน มีสถานท่ีราชการ โรงเรียน และ
บ้านเรือนอาศัยหนาแน่น มีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
2. ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. หมู่บ้าน / ชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 8 แห่ง / ป ี
2. ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุที่ลดลง 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+516 (เป็นช่วงๆ)  
พื้นที่ ต าบลประตูป่า ต าบลรมิปิง ต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 
 

5.  กิจกรรมหลกั กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพือ่ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100  
ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง   
 

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ท าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. 
วงเงินงบประมาณ 5.00 ลา้นบาท 
แขวงทางหลวงล าพูน 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงล าพูน  
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2565 
 

8.  งบประมาณ 5.00  ล้านบาท 
 

๙.  ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และลดต้นทุนในการคมนาคมขนส่ง, 
ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน, อ านวยความสะดวกและความปลอดภยั 
ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 



 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 

         แผนงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน  าท่วมทาง 

ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร  
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีการขยายตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งในพื นที่
จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั งของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมใน
เครือสหพัฒน์ และโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแร
งานเข้ามาท างานเป็นจ านวนมากจ านวนยานพาหนะที่อยู่ในระบบการ
ขนส่งและ Logistic มีจ านวนมาก อีกทั งการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ด้านถนนยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน  

ทางหลวงหมายเลข 1033 เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อจากทาง
หลวงหมายเลข 11 ผ่านอ าเภอแม่ทา บรรจบทางหลวงหมายเลข 106 
เช่ือมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองล าพูน (บริเวณแยกท่าจักร) เป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั งในทางหลวงในช่วง
ดังกล่าวมีสภาพคับแคบ เป็นย่านชุมชน มีสถานท่ีราชการ โรงเรียน และ
บ้านเรือนอาศัยหนาแน่น มีปัญหาน  าท่วมขังในเขตทางหลวง ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั ง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ไขปัญหาการระบายน  าในเขตทางหลวง 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในพื นที่จังหวัดล าพูน 
3. ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ น 8 แห่ง/ป ี
2. ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุที่ลดลง 
 
 
 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร  
ระหว่าง กม.29+725 - กม.30+560 (เป็นช่วงๆ) 
พื นที่ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 

๖.  กิจกรรมหลกั กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน  าท่วมทาง 
ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร  
 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๖.๑กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ท าการก่อสร้างอาคารระบายน  าในเขตทางหลวง 
วงเงินงบประมาณ 5.00 ล้านบาท 
แขวงทางหลวงล าพูน 
ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงล าพูน ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

9.  งบประมาณ 5.00 ล้านบาท 
 

10.  ผลผลิต (output) ก่อสร้างระบบระบายน  าในเขตทางหลวง (RC. Ditch Type "A") ทาง
หลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ความยาว 750 เมตร 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และลดต้นทุนในการคมนาคมขนส่ง, 
แก้ไขปัญหาน  าท่วมในเขตทางหลวง, อ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 
 



 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)   
แผนงาน (ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม     

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยว

และการค้าในพ้ืนที่ 
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.256 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
ประเทศ ไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
อาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย    
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐาน จะครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และ
เมือง รวมถึง เทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุน ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลก            
          เพ่ือดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนช่วงที่เป็นทาง
เลี่ยงทางลัด ให้สะดวกและปลอดภัย เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
อํา เภอบ้ าน โฮ่ง เช่ น  ทางรถไฟสายประวัติ ศาสตร์           
(กิ่วคอควาย) ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ใช้
เป็นเส้นทางลัดไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งและยังเป็นทางลัดไปสู่
ถนนทางหลวงได้อีกทาง และยังเป็นเส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร เช่น มะม่วง ลําไย  แต่ปัจจุบันถนนได้ชํารุด
เสียหาย  ควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อชาวบ้านและผู้
สัญจรไป-มา และเป็นการลดต้นทุนในการซ่อมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ถนนที่ชํารุดเสียหาย และบริเวณเสี่ยงอันตรายทางโค้ง
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางสัญจรไป-มา     
สะดวกและปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. มาตรฐานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์
ทางการท่องเที่ยวรองรับการพัฒนาในระดับสากล 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางโครงข่ายทางหลวงชนบท 
เชื่อมโยงการค้าการลงทุน 
2. จํานวนประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ในจังหวัด 
(เพ่ิมขึ้น)  
3. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด (เพ่ิมข้ึน) 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  อําเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลําพูน 
 

6.  กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ความยาว 
2.300 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัย สาย แยกทางหลวงชนบท ลพ.3004 – 
บ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัด
ลําพูน 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
12,000,000  บาท 
นายวิทยา  ปินตาเสน  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการ 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 
 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 120 วัน 
 

9. งบประมาณ 12,000,000  บาท 
 
 

10. ผลผลิต (output) 1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ความยาว 
2.300 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัย สาย แยกทางหลวงชนบท ลพ.3004 – 
บ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบ้านโฮ่ง     
จังหวัดลําพูน 
2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา  และชาวบ้านใน
พ้ืนที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด (เพ่ิมข้ึน)   
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ได้ถนนที่ดีมีมาตรฐาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 

 
 



แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับทบทวน ป พ.ศ.2565

ฝายเลขานุการ ก.บ.จ.ลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  โทร/โทรสาร : 0-5356-2630
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