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แผนอัตราก าลัง  3  ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

เทศบาลเมืองล าพูน 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวดัล าพูน 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) ก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาลเมืองล าพูน  โดยให้เทศบาลเมืองล าพูน  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานเทศบาล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.กลาง) ก าหนด  
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) ได้มีมติ เห็นชอบประกาศ                   
การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลเมืองล าพูน  จัดท าแผนอัตราก าลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ           
โดยก าหนดให้เทศบาลเมืองล าพูน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่
และภารกิจของเทศบาลเมืองล าพูน  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 -  2563  ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม                   
ไม่ซ้ าซ้อน  

2.2  เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองล าพูน  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองล าพูน  
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2.5  เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลเมืองล าพูน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่   
มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6  เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศบาลเมืองล าพูน               
เป็นประธาน ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองล าพูน รองปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการทุกกอง เป็นกรรมการ  
และมีบุคลากรเป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 

  3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองล าพูน     
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองล าพูน  เพ่ือให้การด าเนินการ
ของเทศบาลเมืองล าพูน บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ              
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่
นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต  
ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป              
ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลเมืองล าพูน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply Pressure  เป็นการน า
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการ
ก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3 .2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น  (พนักงานเทศบาล  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว  การจัด
ประเภทลักษณะงานผิด  จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร                
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ดังนั้น  ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ  จะต้องมีการ
พิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล ต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา
ก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย   
งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  
ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริง
เหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  
ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย                                                                                                  

3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่
ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการ
พิจารณาแนวทางในการก าหนด / เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหาร  งบประมาณ  คน   
มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น  
หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  
งานธุรการ  สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน
มีข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 

 3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ภายในส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้ เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบ
จ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข.                 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กร                
ในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนด
กรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนด
ต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว  พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการ
ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้งๆ ที่ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการ
พิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่าในเชิง
ปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิด
กรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

-  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยการเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

-  การจัดท ากระบวนการจริง  (Work Process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถ
น าผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process  
Re-engineer)  อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

-  การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลดลง 
 
4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

4.1. ด้านข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองล าพูนได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศอาคารหลังแรกที่ 
สถานีดับเพลิง เป็นลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนๆไปในสมัยนั้น  ต่อมาย้ายไปที่ส านักงานเทศบาล   
อยู่ที่คุ้มถนนอินทยงยศ  หลังจากนั้นส านักงานเทศบาลที่บ้านของ คุณชัย  อรุณเวทย์  เป็นลักษณะตึก  
2 ชั้น 2500  ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูนซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น  ตั้งอยู่ที่ล าพูน  และในปี พ.ศ.  2500  
หลังการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ให้เป็นที่ตั้งส านักงานเทศบาลเมืองล าพูนมาอยู่ที่  ถนนเทศบาล 1   
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ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  ก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ิมในบางส่วนได้
ใช้อาคารหลังนี้เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนี้  เทศบาลเมืองล าพูน  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาล พ.ศ. 2479   มีพ้ืนความรับผิดชอบประมาณ  6  ตารางกิโลเมตร  และมีตราประจ าเทศบาล
เป็นรูปพระธาตุหริภุญชัยตั้งอยู่เลขท่ี  27  ถนนเทศบาล 1  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน   

•  ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 685 กิโลเมตร  
อยู่บนที่ราบทางด้านตะวันตกของแม่น้ ากวง ตัวเมืองชั้นในมีคูเมืองล้อมรอบจากอดีตเมือง  “หริภุญไชย”  

•  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเหมืองง่า ทิศตะวันออกติดต่อเขต 
เทศบาลต าบลเวียงยอง ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อเขต เทศบาลต าบลสันต้นธง อ าเภอเมือง  จังหวัด
ล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ ากวง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่ง                

ที่ราบเชียงใหม่ - ล าพูน มีความสูงที่ระดับ 290.29 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที ่
ราบลุ่มต่ า 
           4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น และมีแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล จึงมีสภาพ
ภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม -เมษายน) ฤดูฝน (เดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) 

           4.1.3  ลักษณะของดิน 
โดยมากเป็นดินภู เขา เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภู เขา ภายในหุบเขามีที่ ราบเล็กๆ 

ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ า และที่ราบขั้นบันไดระดับต่างๆ ที่ราบเหล่านี้เกิดจากการทับถมของตะกอน 
ที่แม่น้ าพามาในที่ราบลุ่ม มักเป็นดินเหนียว ส่วนที่ราบขั้นบันไดมักเป็นดินร่วนหรือดินทราย ซึ่งดินใน
จังหวัดล าพูนนี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
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1. กลุ่มดินนาครอบคลุมพ้ืนที่ 10% ของจังหวัด ในเขตอ าเภอเมืองและบริเวณที่ติดกับล าน้ าปิง 
2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ 25% ของจังหวัด บริเวณอ าเภอเมืองป่าซาง และตอนกลาง

ของจังหวัด บางส่วนของอ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอลี้ 
3. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 30% ของจังหวัด บริเวณอ าเภอลี้ และบางส่วนในอ าเภอ

บ้านโฮ่ง อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอเมืองล าพูน และอ าเภอแม่ทา 
4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ 35% ของจังหวัดในทุกอ าเภอ ยกเว้น อ าเภอเวียงหนอง

ล่อง ลักษณะดินโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี 
 4.1.4. ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแม่น้ ากวงเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าปิงตอนบนมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาที่อยู่ในเขตอ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ านี้ไหลผ่านอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอ
เมือง และอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูนและมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่บริเวณหมู่บ้านสบทา อ าเภอป่าซาง  
จังหวัดล าพูน 
 

           4.1.5. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 

ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 60.49 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ป่าไม้ที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบด้วยป่าไม้ 3 ประเภท 
คือ 

1. ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปนไม้ที่พบ
คือ ไม้เหียง ไม้พลวง 

2. ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พบบริเวณที่มีดินค่อนข้างลึกตามเชิงเขาและพ้ืนที่
ราบที่มีความชุ่มชื้นมาก โดยเฉพาะริมห้วยและหุบเขามักจะมีไม้สักขึ้นปะปนทั่วไป ไม้
อ่ืนๆ ประกอบด้วย ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง งิ้ว ส่วนไม้พ้ืนล่างได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ 

3. ป่าดิบแล้ง พบบริเวณหุบเขา ริมล าห้วย เหมือนป่าเบญจพรรณ แต่บริเวณที่พบป่า
ประเภทนี้จะมีดินลึกกว่า ความชุ่มชื้นมากกว่าพันธ์ไม้ที่พบคือ ยาง ตะเคียนทอง พื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีจ านวน 10 แห่ง 

 4.2.  ด้านการเมืองการปกครอง 

        4.2.1   เขตการปกครอง 

เทศบาลเมืองล าพูน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองล าพูน พ.ศ. 2479            
มีพ้ืนที่ ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร และมีตราประจ าเทศบาลเป็นรูปพระธาตุ  
หริภุญชัย  ปัจจุบันส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 27  ถนนเทศบาล 1  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  
การปกครองส่วนใหญ่อยู่ในเขต  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  มีชุมชนจ านวน 17 ชุมชน 
ได้แก่ 

1. ชุมชนไก่แก้ว     2. ชุมชนช่างฆ้อง  3. ชุมชนสันป่ายางหลวง 
4. ชุมชนหนองเส้ง       5. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง 6. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม        
7. ชุมชนประตูลี้     8. ชุมชนสันดอนรอม   9. ชุมชนพระคงฤาษี  
10. ชุมชนสวนดอก     11. ชุมชนสันป่ายางหน่อม  12. ชุมชนหน้าสถานรถไฟ 
13. ชุมชนจามเทวี      14. ชุมชนบ้านหลวย            15. ชุมชนมหาวัน            
16. ชุมชนชัยมงคล      17. ชุมชนศรีบุญเรือง 
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 4.2.2  การเลือกตั้ง 

           ตารางการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อเดือนมีนาคม 255๙) 

 

ตารางแสดงการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

 

ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อเดือนมีนาคม  255๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปี พ.ศ. 

ประชากร 
ทั้งหมด 
(คน) 

ประชากร 
ผู้มีสิทธิ 
(คน) 

จ านวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 

บัตรเสีย  
หมายเหตุ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ใบ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2547 15,042 10,067 7,392 73.43 407 5.50 เลือกตั้งท่ัวไป 

2549 

 

14,041         3,144 1,877        59.70 54 2.88 เลือกตั้ง 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

2551 13,871 10,066 6,212 61.71 223 3.61 เลือกตั้งท่ัวไป 

2555 12,964 9,911 6,966 70.28 248 2.50 เลือกตั้งท่ัวไป 

 
ปี พ.ศ. 

ประชากร 
ทั้งหมด 
(คน) 

ประชากร 
ผู้มีสิทธิ 
(คน) 

จ านวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 

บัตรเสีย  
หมายเหตุ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ใบ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2551 13,871 10,066 6,212 61.71 324 5.22 เลือกตั้งท่ัวไป 

2555 12,964 9,911 6,966 70.29 149 2.14 เลือกตั้งท่ัวไป 
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ตาราง สรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ/สมาชิกสภาเทศบาลปี 2555 
แยกตามหน่วยเลือกตั้ง 

ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อเดือนเมษายน 255๙) 

 4.3.  ด้านประชากร 

           4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรและครัวเรือน  ในปี 2559 มีจ านวนประชากรรวม 12,437 คน  ชาย 5,708 

คน  หญิง 6,729 คน จ านวนครัวเรือน 6,960 ครัวเรือน มีชุมชนจ านวน 17 ชุมชน  
(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน เมื่อเดือนมีนาคม 255๙)  

           4.3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 

  
 

เขตที ่ หน่วยที่ สถานที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์  ผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็น 
ร้อยละ(%) 

1 1 วัดสุพรรณรังษี  791 533 67.38 

 2 อาคารสถานดีับเพลิง(ช้ันล่าง)  632 396 62.66 

 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  730 554 75.89 

 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  404 306 75.74 

 
5 วัดช่างฆ้อง  528 398 75.38 

2 6 วัดจามเทวี  901 625 69.37 

 7 วัดมหาวัน  962 664 69.02 

 8 โรงเรียนเลาหจิตร  717 484 67.50 

 9 ที่ท าการชุมชนสันดอนรอม 856 573 66.94 

3 10 ศาลาอเนกประสงค์วดัหนองเส้ง  487 363 74.54 

 11 ศาลาการเปรยีญวัดหนองเส้ง  595 420 70.59 

 12 วัดสวนดอก  696 484 69.54 

 13 ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 640 461 72.03 

 14 วัดไก่แก้ว  972 702 72.53 

  รวมท้ังสิ้น 9,911 6,966 70.29 
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 4.4. ด้านสภาพทางสังคม 

            4.4.1 การศึกษา 

 ในปี พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองล าพูน  มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ังภาครัฐและเอกชนรวม 1 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  
  2. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง   
  3. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
  4. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองล าพูน  

4.4.2 สาธารณสุข  
นับตั้ งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2548 ได้สมัครขึ้นเป็นหน่วยบริการประจ าในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารูปแบบ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”และโรงพยาบาลล าพูนเป็นหน่วยบริการรับ-ส่ง
ต่อ โดยในปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 
1 แห่ง ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม จ านวน 5 แห่ง  คลินิก
แพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง จ านวน   12 แห่ง คลินิกทันตกรรม จ านวน 8 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์
และกายภาพ จ านวน  3  แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จ านวน  14  แห่ง มีการป้องกันและ
ควบคุมโรงฆ่าสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และจังหวัดล าพูนมีโรงพยาบาลอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
จ านวน 10  แห่ง 

4.4.3 ยาเสพติด 
สรุปผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในจังหวัดล าพูน เดือนกันยายน 2557 รวม 161 

คน มากกว่าในเดือนสิงหาคม 2557 จ านวน 22 คน ส าหรับพ้ืนที่การกระท าผิดส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแม่ทา และอ าเภอป่าซาง สถานที่จับกุมส่วนใหญ่สามารถจับกุมได้ตามบ้านพัก
อาศัย ด่านตรวจ/บริเวณถนนที่สาธารณะ และหอพัก/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ตามล าดับ โดยจับกุม
ผู้ต้องหาได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน (ด้านพ้ืนที่) รวมทั้งสิ้น 327 หมู่บ้าน 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง คิดเป็น
ร้อยละ 57.60 ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด และจับกุมผู้ต้องหาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดล าพูนที่ถูก
จับกุม (ด้านบุคคล) รวมทั้งสิ้น 363 หมู่บ้าน 9 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองล าพูน คิดเป็นร้อยละ 62.84 

4.5.  ด้านระบบบริการพื้นฐาน 

          4.5.1   การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในเขตจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย การคมนาคมขนส่งสามารถเดินทางได้หลายประเภทดังนี้ 
• ทางรถไฟ  มีขบวนรถไฟขึ้นและล่องผ่านสถานีรถไฟจังหวัดล าพูน  เป็นรถขบวนสินค้า 6 ขบวน และรถ
โดยสาร 16 ขบวน โดยส่วนใหญ่แล้วจะจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟล าพูน ทุกขบวน ระยะทาง
จากล าพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 726 กิโลเมตร 
• ทางรถยนต์ การเดินทางเข้าสู่เมืองล าพูน  สามารถเดินทางได้โดยถนนสายหลัก คือ สาย 11 และสาย 
106 โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงล าพูน 685 กิโลเมตรและติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้หลายจังหวัด 
ดังนี้ 
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 ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 33 
กิโลเมตร (สายซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง - เชียงใหม่) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106  ระยะทาง 26 
กม. และสามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 
210 กิโลเมตร 

 ติดต่อกับจังหวัดล าปาง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 
กิโลเมตร  และจากจังหวัดล าปาง สามารถติดต่อกับจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยถนนหมายเลข 1 
• ทางอากาศ สามารถเดินทางมายังเมืองล าพูนได้โดยเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ที่ท่าอากาศ
ยานจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ส่วนการเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัด
เชียงใหม่–ล าพูนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์รับจ้าง ในเขตเทศบาลเมือง
ล าพูน  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตเมือง ระบบการคมนาคมพ้ืนที่ภายในและระหว่างพ้ืนที่รอบนอก อาศัยระบบ
ถนนเป็นหลัก ลักษณะโครงข่ายเป็นแบบถนนกระจายการจราจร มีถนนรวม 15 สาย ครอบคลุมพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาล มีถนนสายต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
• ถนนสายหลัก เป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพ้ืนที่และสามารถเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ได้แก่ ถนนเจริญ
ราษฎร์ ท าหน้าที่เชื่อมกับจังหวัดเชียงใหม่กับถนนสาย 106  ถนนอินทยงยศ ท าหน้าที่เชื่อมถนน เจริญ
ราษฎร์เข้าสู่ตัวเมือง  และถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ท าหน้าที่เชื่อมกับอ าเภอป่าซาง และจังหวัด
ล าปาง 
• ถนนสายรอง เป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพ้ืนที่ ได้แก่ ถนนรอบเมืองนอก-ถนนรอบเมืองใน ท าหน้าที่
คมนาคมในบริเวณคูเมือง ถนนสนามกีฬา ถนนสันป่ายาง ถนนพระคงฤาษี ถนนมุกดา ถนนเจริญตา ถนน
วังซ้าย ถนนวังขวา ถนนไชยมงคล และถนนพนังจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ เป็นถนนเลียบล าน้ ากวง 
• ถนนสายย่อย เป็นถนน ซอยต่างๆ ที่ใช้เดินทางเชื่อมถนนสายหลักและเดินทางในระยะใกล้ๆ  

 นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนยังมีสะพานข้ามแม่น้ ากวงอีก 6 แห่ง ได้แก่ สะพานท่า
นาง สะพานท่าขาม สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพานท่าสิงห์ สะพานบ้านยู้ และสะพานเลียบทางรถไฟ 
ส าหรับเดินทางข้ามแม่น้ าด้วย ซึ่งจะพบว่าสัดส่วนถนนมีถึง ร้อยละ 4.6 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด และยัง
มีทางเท้า 19 สาย  ระยะทาง 10 กม. และระบบระบายน้ า  61 สาย ระยะทาง 26 กม. 

           4.5.2   การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน รับกระแสไฟฟ้าโดยสั่งซื้อมาจากสถานีจ่ายไฟจากการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญ 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และ
โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถให้บริการไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัด
และครอบคลุมในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  โดยในส่วนการให้บริการของเทศบาลเมืองล าพูน ในการติดตั้ง
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด ครอบคลุมทั้งหมด 17 ชุมชน 
จ านวนโคมติดตั้งทั้งสิ้น 1,518 โคม โดยมีจุดติดตั้งมิเตอร์และชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
จ านวน 40 จุด  ปัจจุบัน เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินตาม
ถนนสายหลักเป็นการน าร่อง เช่น ถนนอินทยงยศ ถนนรอบเมืองใน ถนนเจริญราษฎร์ เพ่ือปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเก่าล าพูนในเขต
เมืองอนุรักษ ์
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           4.5.3   การประปา 
ส านักงานประปาจังหวัดล าพูน มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและจ่ายประปาให้แก่

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดยใช้แหล่งน้ าดิบ การประปาใช้น้ าผิวดิน(แม่น้ าปิง) พ้ืนที่จ่ายน้ า ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้น้ า 3,913 ราย มีปริมาณน้ าจ านวนหน่วยเฉลี่ย 354.319 
ลบ.ม/เดือน มีจ านวนผู้ใช้น้ า 15,195 ราย ขนาดก าลังการผลิต 680 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ าผิวดิน(อ่าง
เก็บน้ าชลประทาน)  

ในส่วนของเทศบาลเมืองล าพูน  ได้ด าเนินงานบริหารกิจการประปาชุมชนในรูปแบบ 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 จ านวน 2 แห่ง คือ ระบบประปา
ชุมชนสันดอนรอม ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้านหลวย เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ า จ านวน 31 ราย และระบบประปาชุมชนหน้า
สถานีรถไฟ  ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนไก่แก้ว เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ า จ านวน 30 ราย 

➢ ระบบประปาชุมชนสันดอนรอม  ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนสันดอนรอมและชุมชน
บ้านหลวย ปรากฏว่าน้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ าบาดาล แรงดันอยู่ในเกณฑ์ดี   

➢ ส าหรับระบบประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ   ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนไก่แก้ว 
ปรากฏว่าน้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ าบาดาล  

 

            4.5.4   โทรศัพท์ 
การบริการโทรศัพท์ที่เปิดบริการในจังหวัดล าพูน มี 2 หน่วยงาน คือ บริษัทTOT จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาหน้าศาลากลางจังหวัดล าพูน สาขาอ าเภอป่าซาง และ
สาขาบิ๊กซี ล าพูน มีจ านวนเลขหมายที่ให้บริการ 37,189 ราย  และ TT&T ปี 2557 มีจ านวนเลขหมาย 
ที่ให้บริการ 48,053 ราย  นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  เปิดให้บริการในพ้ืนที่                
ซึ่งสามารถใช้บริการได้ด ี

           4.5.5  ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
โทรคมนาคมและสื่อสารได้แก่ ไปรษณีย์ วิทยุ โทรสาร โทรเลข เทเล็กซ์ และวงจรเช่า

หรือสายเคเบิลทีวี มีให้บริการในพ้ืนที่ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ที่เริ่มมีการน ามาใช้มากขึ้น เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและการเผยแพร่ข่าวสารโดยเทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนิน
โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wifi ชุมชน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการน าร่องให้บริการ  7  จุด  คือ 

1.  บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
2.  บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
3.  บริเวณพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน 
4.  บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ 
5.  บริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี และตลาดโต้รุ่ง 
6.  บริเวณสวนสาธารณะคุณธรรม(น้ าพุช้าง) หน้าวัดมหาวัน 
7.  บริเวณร้านค้าชุมชน เทศบาลเมืองล าพูน ข้างขัวมุงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 
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เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถใช้อินเตอร์เน็ต Wifi Free โดยไม่จ ากัดการให้บริการ เป็นการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตทางด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและลดช่องว่างในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวในการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการให้บริการ อินเตอร์เน็ต Wifi Free  6 ชั่วโมง/
วัน 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองล าพูน  จึงได้ริเริ่มและจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับโบราณสถานเจ้าพ่อกู่
ช้าง เมื่อปี พ.ศ.2552  พื้นที่ 12 ไร่ 88.8 ตารางวา และปัจจุบันได้ด าเนินการออกแบบปรับภูมิทัศน์เพ่ือ
จัดสร้างสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในลักษณะการ
จัดสร้างสวนภายใต้ชื่อ “สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม่วนใจ๋)” เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกก าลัง
กายพักผ่อนหย่อนใจ 

  4.6.  ระบบเศรษฐกิจ 

            4.6.1 การเกษตร 
ล าพูน เป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย 

“ล าไย” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสูงสุด ในเขตเทศบาลไม่มี
พ้ืนที่ทางการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณรอบนอกเขตเมือง และมีตลาดอยู่ในเขต
เมืองล าพูน 
          4.6.2  การบริการ 

ย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณสองฝั่งถนนเจริญราษฎร์และถนนอินทยงยศ มีตลาดสด 3 แห่ง 
และธนาคาร 11 แห่ง        
            4.6.3  การท่องเที่ยว 

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญ
ไชย กู่ช้าง กู่ม้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย (ล าพูน) และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  

    4.6.6 อุตสาหกรรม 
   อุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ส าหรับ

โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี จ านวน   68  โรงงาน เงินลงทุน 26,867 ล้านบาท  และมี
สวนอุตสาหกรรมเอกชนในเครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 9 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 
1,131 ล้านบาท  อยู่บริเวณรอบนอกเมืองด้านตะวันตก และมีประชาชนจากตัวเมืองไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก 
           4.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ 
-  นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ณ 30 ตุลาคม 2555 จ านวน 158 ราย แบ่งเป็น 

บริษัทจ ากัด 61 ราย และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 97 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น รวม 332.73 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตั้งใหม่สูงสุด จ านวน 3 อันดับแรก คือ 
-  ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก จ านวน 72 ราย ทุนจดทะเบียน 125.25 ล้านบาท 
-  ธุรกิจผลิต จ านวน 54 ราย ทุนจดทะเบียน 87 ล้านบาท 
-  ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 22 ราย ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท 
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           4.6.8   แรงงาน 
ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรของจังหวัดล าพูน เดือนตุลาคม พ.ศ.2557                  

มีจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 355,004 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 273,880 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.1 และเป็นผู้ที่อยู่นอกก าลังแรงงาน 81,124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 

  4.7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

            4.7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

        ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อ เดือนมีนาคม  255๙) 

           4.7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มี 146 คน 168 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร 
4.7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
-   บาดาล 02 นิ้ว จ านวน 7,473 บ่อ 
-   บาดาล 04 นิ้ว จ านวน 345 บ่อ 
-   บาดาล 06 นิ้ว จ านวน 142 บ่อ 
-   สระน้ าขนาดเล็ก จ านวน 1,415 สระ 
-   สระน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 63 สระ 
(ท่ีมา: รายงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ณ 31 ธันวาคม 2558) 

 

 

ปี พ.ศ. 
จ านวน 
ครัว 
เรือน 

ประชากร 
เฉลี่ย 

ต่อครัวเรือน 

ประชากรทั้งหมด คิดอัตราร้อยละ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2550 6,020 2.31 6,404 7,512 13,916 46.02 53.98 100 
2551 6,179 2.22 6,314 7,404 13,718 46.03 53.97 100 
2552 6,264 2.15 6,183 7,268 13,451 45.97 54.03 100 
2553 6,344 2.09 6,096 7,178 13,274 45.92 54.08 100 
2554 6,414 2.03 5,982 7,034 13,016 45.96 54.04 100 
2555 6,523 1.98 5,962 6,955 12,917 46.16 53.84 100 
2556 6,669 1.91 5,860 6,873 12,733 46.02 53.98 100 
2557 
2558 

6,767 
6,785 

1.86 
1.85 

5,796 
5,779 

6,799 
6,800 

12,595 
12,579 

46.02 
45.95 

53.98 
54.06 

100 
100 

2559 6,960 1.78 5,708 6,729 12,437 45.90 54.10 100 
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4.8.  ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

       4.8.1 การนับถือศาสนา 
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดล าพูนมี
จ านวนวัดทั้งหมด 398 วัด แยกเป็น ธรรมยุต 4 วัด มหานิกาย 394 วัด  พระอารามหลวง 2 วัด วัด
ราษฎร์ 396 วัด วิสุงคามสีมา 287 วัด ส านักสงฆ์ 111 แห่ง ที่พักสงฆ์ 73 แห่ง วัดร้าง 277 วัด ซึ่งใน
เขตเทศบาลมีวัด จ านวน 19 วัด 

     4.8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีของชาวเมืองล าพูน เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีงาน

ประเพณีส าคัญ  คือ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญไชย  งานพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
เทศกาลล าไย งานพิธีด าหัวครูบาศรีวิชัย ประเพณีบวชนาคล าพูนหรือแห่ลูกแก้ว ประเพณีปอยหลวง 
ประเพณีวันสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง ส าหรับวัฒนธรรมที่เด่นชัดคือ การ
แต่งกาย ซึ่งมีลักษณะเป็นล้านนา คือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ(กางเกงขาก๊วย) สวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือ  ผ้า
พ้ืนเมือง และคาดผ้าที่พุง ส่วนผู้หญิงให้นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรม การ
แข่งขันตีกลองหลวงอันเก่าแก่ด้วย 
 

4.9.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
            4.9.1  น้ าแหล่งน้ าธรรมชาติ 

1. แม่น้ าปิง เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผี
ปันน้ าตะวันตก มีต้นน้ าอยู่ที่ดอยถ้วย ในเทือกเขาแดนลาว เขตต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียง
ดาวจังหวัดเชียงใหม่จากต้นก าเนิดแม่ปิงไหลลงมาทิศใต้ ผ่านเมืองเชียงใหม่ ล าพูนและไหล
เขาเขตจังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ าวังที่อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แล้วไหลต่อลงไปทาง
ใต้ผ่านอ าเภอเมืองก าแพงเพชรบรรจบกับแม่น้ าน่านที่จังหวัดนครสวรรค์รวมเป็นแม่น้ า
เจ้าพระยา โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 315 กม. ระยะทางที่แม่น้ าปิงไหลผ่านพ้ืนที่ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 335 กม. และเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดล าพูน ลงไปทางทิศใต้เป็นระยะทางยาวประมาณ 70 กม. ในจังหวัด
ล าพูน น้ าที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิงโดยเรียงจากเหนือจดใต้คือ น้ าแม่ทา แม่น้ าลี้ ห้วยแม่ตาล ห้วย
แม่หาด และน้ าแม่ก้อ นอกจากนี้ยังมีล าน้ าที่ไม่มีชื่ออีกเป็นจ านวนมากที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิง 
แม่น้ าปิงมีพ้ืนที่รับน้ า ประมาณ 6,355 ตร.กม. 

2. แม่น้ ากวง มีต้นน้ าอยู่ที่ดอยผีปันน้ า (หรือดอยนางแก้ว) ดอยมด แล้วไหลไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ลงสู่ที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน ผ่านอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันทรายและไหลต่อลงไป
ทางใต้ผ่านอ าเภอเมืองล าพูน แล้วบรรจบกับแม่น้ าปิงที่บ้านสบทา อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน น้ าแม่ กวง มีความยาวประมาณ 110 กม. น้ าแม่กวง เป็นแม่น้ าที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง
ในบริเวณที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ คือ แม่น้ าทาและห้วยแม่สะแงะ น้ า
แม่กวงมีพ้ืนที่รับน้ า ประมาณ 1,740 ตร.กม. 

3. แม่น้ าทา น้ าแม่น้ าทามีต้นน้ าอยู่ที่ดอยขุนทา ในเทือกเขาผีปันน้ าตะวันตก อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านที่ราบซึ่งขนาบไปด้วยภูเขา ไปสู่อ าเภอแม่ทาทางทิศใต้แล้วไหลวก
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ขึ้นไปทางเหนือผ่านที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน ผ่านอ าเภอป่าซาง แล้วบรรจบกับแม่น้ ากวงที่
บ้านสบทา เขตต่อระหว่างอ าเภอเมืองล าพูนกับอ าเภอป่าซาง นอกจากนี้น้ าแม่ทายังได้หล่อ
เลี้ยงพ้ืนที่ท าการเกษตรของชุมชน  

 4.9.2  ป่าไม้ 
 จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 ไร ่ คิด
เป็นร้อยละ 60.49 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ป่าไม้ที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบด้วยป่าไม้ 3 ประเภทคือ 

1) ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน ไม้ที่
พบอาทิเช่น ไม้เหียง ไม้พลวง 

2) ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พบบริเวณที่มีดินค่อนข้างลึกตามเชิงเขาและพ้ืนที่
ราบ  ที่มีความชุ่มชื้นมาก โดยเฉพาะริมห้วยและหุบเขา มักจะมีไม้สักขึ้นปะปนทั่วไป ไม้ อ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง งิ้ว ส่วนไม้พ้ืนล่างได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ 

3) ป่าดิบแล้งพบบริเวณหุบเขา ริมล าห้วย เหมือนป่าเบญจพรรณ แต่บริเวณที่พบป่า
ประเภทนี้จะมีดินลึกกว่า ความชุ่มชื้นมากกว่าพันธุ์ไม้ที่พบคือ ยาง ตะเคียนทอง 
           4.9.3  ภูเขา 
            จังหวัดล าพูนมีบริเวณเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน เป็นลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบ
เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 64 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป
เป็นเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่บริเวณทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัด
ล าปาง เป็นแนวลงมาจนถึงทางทิศใต้ของอ าเภอลี้ ซึ่งติดต่อกับจังหวัดตากและเลาะล าน้ าแม่ปิง ขึ้นไปทาง
ทิศเหนือติดต่อกับเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีความลาดเอียงมากกว่า
ร้อยละ 16 ขึ้นไป มีความสูง จากระดับน้ าทะเล 600 -1,000 เมตร ในบริเวณเนินเขาและภูเขาสูง
สลับซับซ้อนของจังหวัดล าพูนนี้ จะมีล าห้วยและทางน้ าเล็กๆ อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่มีน้ าไหลเฉพาะฤดู
ฝนเท่านั้น 
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4.10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท า

ให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี  2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ 
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ เส ริ ม ส ร้ า งธ รรม าภิ บ าล ใน การบ ริ ห ารจั ด ก าร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน  
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 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย         
10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีความเห็น เพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ
ในช่วง 5 ปี โดยระบุ แผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีกา ร
ประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะ
ของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 
  
 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือ
สนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
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  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
น าไปสู่การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
มีพ้ืนที่ประมาณ 49,828.163 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ โดยจังหวัดภายในกลุ่ม
ที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัด
ล าพูน ตามล าดับ  
 
วิสัยทัศน์  

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันท้ังในและต่างประเทศ   
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนา 
    และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง”  
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์  
      

 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดความสุข   
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)  ซึ่ง
สามารถใช้ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality 
of life) ข อ ง  OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) ม า
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  
 

มีรายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 
                       

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที่ 1 ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคณุภาพ HA ✓ ✓(มีภูมิคุม้กัน) 
1.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง น้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค ไฟฟ้าและอนิเตอร์เนต ✓ ✓(มีภูมิคุม้กัน) 
1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถกูสุขลักษณะ  
และ ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

✓ ✓(มีภูมิคุม้กัน) 

1.4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกัน และ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

✓ ✓(มีภูมิคุม้กัน) 

หมวดที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   
2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายรุะหว่าง 15-59 ปี ✓ ✓ (มีความรู้) 
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2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคบั 9 ปี ที่ไม่ได้ เรยีนต่อและยังไมม่ีงานท าได้รบั
การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

✓ ✓ (มีความรู้) 

2.3 สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปีเตม็ อ่าน เขียน ภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได้  ✓ ✓ (มีความรู้) 
2.4 ผลติภาพแรงงาน (บาท/คน) ✓  

หมวดที่ 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน) ✓  
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตอ่หัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  ✓(พอประมาณ) 
3.3 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร้อยละ)  ✓(พอประมาณ) 
3.4 อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ) ✓  
3.5 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใตเ้ส้นความยากจน  (ร้อยละ) ✓  
3.6 ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (ค่าสัมประสิทธ์ิ จีน่ี) ✓  

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในจังหวัด ✓  
4.2 สัดส่วนปริมาณขยะในจังหวัดต่อประชากร ✓  
4.3 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน  ✓(พอประมาณ) 
4.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม  ✓(พอประมาณ) 

หมวดที่ 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จ านวนหมู่บ้านศลี 5 ตัวอย่าง ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 
5.3 สัดส่วนผูสู้งอายุ คนพิการ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว หรือ สงัคม ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 

 
หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่มีการผกผันของข้อมูล 

 
 

พันธกิจ (Missions) 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด้าน ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
(2) สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง 
(3) สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่าง

ยั่งยืน 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อย่างเท่าเทียม 
(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล 
(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ  

บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) (เรียงตามล าดับความส าคัญ)  
(1) เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
(2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
(3) เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

(Cultural Experience Destination) 
(4) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
(5) เมืองนิเวศน์ (Eco - Town) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์รวม 
เป้าประสงค์ 1 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน 

(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 2 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับ
มาตรฐาน 
ความปลอดภัยและเทคโนโลยี  

เป้าประสงค์ 3 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู้สูงอายุ 
และ ผู้ด้อยโอกาส) 

เป้าประสงค์ 5 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
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จุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดล าพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการก าหนด

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้จังหวัดล าพูนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามจุดเด่นของ
จังหวัดและสอดคล้องกับบริบทภายนอก ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดล าพูน จึงมีการก าหนดจุดเน้น
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
2. เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) 
3. เมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 

Destination) 
 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีศักยภาพและความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมา

ยาวนานโดยปัจจุบันยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา จนเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผ้าฝ้าย
ทอมือพ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ผ้าฝ้ายยกดอก ผ้าฝ้ายลายโบราณ ผ้าทอกะเกรี่ยง ผ้าทอไทลื้อ 
และผ้าไหมยกดอกอันเป็นที่ยอมรับ และได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีการอนุรักษ์ 
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นถัดไปผ่านสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย และกลุ่มวัฒนธรรมพ้ืนบ้านในอ าเภอต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีฝีมือ ด้านงานไม้แกะสลัก และอีกมากมาย ภายใต้การผลักดันผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ผลิตภัณฑ์เด่น สินค้าล าพูนแบรนด์ สร้างรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  

จากศักยภาพดังกล่าว จึงสนับสนุนส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า  
หัตถอุตสาหกรรม และน านวัตกรรมมาใช้พัฒนาสินค้าหัตถอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขัน                         
และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของผ้าทอ และสินค้าหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
  (1) จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                   
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 6.25 ต่อปี) 
     (2) จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ ได้รับการพัฒนาสู่ตลาดรูปแบบใหม่                                
เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ 24 ผลิตภัณฑ์ (ค่าเป้าหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ต่อปี)   
     (3) จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด                            
นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ จ านวน 100 คน (ค่าเป้าหมาย 25 คนต่อปี)     

(4) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
 

 

กลยุทธ์  
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการ โดยการจัดการ

องค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรม   

 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด โดยการบริการจัดการด้านการตลาดในเชิงรุก 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561– 2563) 24 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 

ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
ศักยภาพในภาคการเกษตร ถือว่าจังหวัดล าพูนเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ทั้งพืชไร่ พืชสวน 

(ล าไย  มะม่ วง ข้ าว พื ชผั ก ) สิ นค้ าปศุ สั ตว์  (สุ กร โคนม ) และโรงงาน อุตสาหกรรมแปรรู ป                               
เอ้ือต่อการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรสีเขียว ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค แต่เกษตรกรยังขาด
พ้ืนฐานและการให้ความส าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ า
และท่ีดินและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้ก้าวไปสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(smart farmers) การรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนการสร้างทิศทางการ
เพาะปลูกและพัฒนาคุณภาพล าไยล าพูนให้มีทิศทางทางการตลาดที่ชัดเจน ได้แก่ การผลิตล าไยคุณภาพ
ผลโตเพ่ือการแปรรูป และการผลิตล าไยปลอดภัยและอินทรีย์ เพ่ือพัฒนาสู่ล าไยพรีเมี่ยม ส าหรับการ
จ าหน่ายเพ่ือการบริโภคสด (โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูล าไยล าพูนที่เป็นที่รู้จัก คือ พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว 
และพันธุ์แห้ว) การสร้างกลไกการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร โดย smart farmers และการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนแปลงล าไยที่ได้รับการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่เพ่ือการแปรรูป

เพ่ิมข้ึน จ านวน 800 ไร่ (ค่าเป้าหมาย จ านวน 200 ไร่ต่อปี) 
(2) จ านวนการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกล าไยพันธุ์พ้ืนเมือง (พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว และ

พันธุ์แห้ว) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพ่ือการบริโภคสดเพ่ิมขึ้นจ านวน                            
200 ไร่ (ค่าเป้าหมาย จ านวน 50 ไร่ต่อปี)  

(3) จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์ดีเพ่ิมข้ึน 1,000 ไร่ (ค่าเป้าหมาย 250 ไร่ต่อปี)  
(4) ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าพืชผักเกษตรปลอดภัย /

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพ่ิมขึ้น 200 ราย (ค่าเป้าหมาย 50 
รายต่อปี)  

(5) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพ่ิมข้ึนปีละ 5,000,000 บาท 

(6) จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเกษตรสีเขียวเพ่ิมขึ้น 1,000 คน (ค่าเป้าหมาย 
250 คนต่อปี  
กลยุทธ์  

 1. พัฒนาปัจจัยการผลิตเพ่ือรองรับเกษตรสีเขียว 
 2. พัฒนาระบบเกษตรสีเขียวด้วยนวัตกรรม 

 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด โดยการบริหารจัดการด้านการตลาดในเชิงรุก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination) 

ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนานและมีความ

โดดเด่นของการเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 1,300 กว่าปี ยังคงมีแหล่งโบราณสถาน และความเป็นมา ที่น่า
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ศึกษา นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นธารแห่งอารยะธรรมของล้านนา หรือบางท่านก็เรียกว่า แสงแรกแห่ง
ล้านนา มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตร 
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
เชิงวัฒนธรรม และเพ่ือให้การขับเคลื่อนบรรลุตามยุทธศาสตร์จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ในการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล้านนา พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคเพ่ือการท่องเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย  พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวแบบพ านักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างประสบการณ์ ที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือน และเชื่อมโยงการตลาด
เชิงรุกร่วมกับ ททท. และภาคเอกชน เพ่ือสร้างความโดดเด่นและจูงใจในการพัฒนาสู่จุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

จ านวน 360 คน (ค่าเป้าหมาย 90 คนต่อปี)  
(2) จ านวนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ล าพูน  12 เดือน 12 โปรแกรม  
 (3) จ านวนชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 8 ชุมชน                   

(ค่าเป้าหมาย 2 ชุมชนต่อปี)  
 (4) จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 1.25 ต่อปี)  
 (5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 1.25 ต่อปี)  
กลยุทธ์  
  (1) สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว                        
เชิงธรรมชาติและการเกษตร 
  (2) พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และการจัดการความรู้                        
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
  (3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย 
  (4) พัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
ถึงแม้ว่าล าพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่สภาพความหลากหลายทางสังคมและการเป็นจุดเชื่อมต่อ

ของจังหวัดใกล้เคียง และมีโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงทุกด้านของพ้ืนที่ ประกอบกับประชากร
แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 900 กว่าโรงงาน กลุ่มแรงงานชาวต่างชาติภาคการเกษตร ตาม
ฤดูกาลผลิต จังหวัดล าพูนจึงมีประชากรแฝงเพ่ิมขึ้นจ านวนเกือบ 100,000 คน และช่วงอายุของ
ประชาชนชาวจังหวัดล าพูนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก การพัฒนาคนในทุกช่วงวัย และการสร้าง 
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ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ทุกกลุ่มจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 (1) จ านวนชุมชนที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบูรณาการเพ่ิมขึ้น

ไม่น้อยกว่า 36 แห่ง (ค่าเป้าหมาย จ านวน 9 แห่งต่อปี) 
 (2) จ านวนนักเรียนเยาวชนที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี) 
  (3) จ านวนชุมชนต้นแบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 10 จากจ านวนต าบลทั้งสิ้น 51 ต าบล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
 (4) จ านวนเครือข่ายสหวิชาชีพและภาคประชาชนต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น                     

8 เครือข่าย (ค่าเป้าหมาย 2 เครือข่ายต่อปี) 
 (5) สัดส่วนของปัญหาสังคมด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 

0.625 ต่อปี)  
 (6) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 ต่อปี)   
 

กลยุทธ์  
 (1) ปลูกจิตส านักรักบ้านและชุมชน เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นท่ีดีงาม 
 (2) สร้างโอกาสและพัฒนาพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 (3) พัฒนาสังคมน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 

ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนถือว่ามีความหลากหลายและสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ใน

ห้วงที่ผ่านมาจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยในระดับเกณฑ์กลางของค่ามาตรฐานที่ก าหนด ประกอบ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม                   
ทั้งในเขตและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจ านวน 900 กว่าโรงงาน จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาของ
จังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 400 ไร่ (ค่าเป้าหมาย 100 ไร่ 

ต่อปี) 
(2) มีการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ า (แม่น้ า ล าคลอง ห้วย ฝาย ระบบส่งน้ า) เพ่ิมข้ึน 80 แห่ง 

(ค่าเป้าหมาย 20 แห่งต่อปี) 
 (3) ผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด (ค่า PM10, จุด Hotspot, จ านวนวันที่อากาศโปร่งใส) 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561– 2563) 27 

 (4) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน 320 
ราย (ค่าเป้าหมาย 80 รายต่อปี) 

 (5) จ านวนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 16 เครือข่าย (ค่าเป้าหมาย จ านวน 4 เครือข่ายต่อปี)  
  
กลยุทธ์  
    (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า  

 (2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 (3) การใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการและเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
1.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 วิสัยทัศน์ 
“ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนวัฒนธรรมชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน 
     “ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง” 

 

จากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การก าหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน  ดังนี้ 

พันธกิจของเทศบาลเมืองล าพูน 
 พันธกิจหลักท่ี 1    

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจหลักท่ี 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจหลักท่ี 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 พันธกิจหลักท่ี 4  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

พันธกิจหลักท่ี 5  
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การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน 
1. การรื้อฟ้ืนบรรยากาศ นครหริภุญชัยให้มีเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่มีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่แบบล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
3. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

 4. องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมี
ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 จากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการพัฒนาเทศบาลเมือง
ล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาของเทศบาล การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายรัฐบาล 
นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ล าพูน และนโยบายของผู้บริหาร เป็นส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านงบประมาณไป
พร้อมๆ กัน จึงเป็นการวางแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทางที่ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน

บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
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          2.3 เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
2. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
3. ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึงรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
4. พัฒนาภูมิสถาปัตยกรรม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขตเมืองเก่าให้
ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
และนักท่องเที่ยว 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกีย่วกับส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ด าเนินการในแต่ละปีเพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ด าเนินการในแต่ละปี
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐาน
และท่ัวถึงรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ที่ด าเนินการในแต่ละปีเพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์ 
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิ
สถาปัตยกรรมระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ในเขตเมืองเก่าให้ไดมาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ด าเนินการในแต่ละปีเพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์ 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

8 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

12 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

16 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

5. ป ระช าชน มี ส่ วน ร่ วม ใน
กิจกรรมของเทศบาล ได้ รับ
บริการสาธารณะอย่างทั่ วถึง 
และมีความปลอดภัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลได้รับ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
และมีความปลอดภัยที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

4 8 12 16 

6. การบริหารราชการท้องถิ่น
เป็ น ไปตามหลักการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ ดี แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีและเครื่องมือ
เครื่องใช้ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาที่ด าเนินการในแต่ละปี
เพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ 

4 8 12 16 

 

          2.4 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สภาพปัญหา 

  1.1  ปัญหาการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาหลายเรื่องยังสับสน ขาดความชัดเจนท าให้
การด าเนินงานแตกต่างกันไป 

1.2  ปัญหาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความแตกต่างกันในเรื่องขนาดและ
ทรัพยากร ท าให้การพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกันเป็นไปด้วยความล าบาก 

1.3  ปัญหาขาดการติดตามประเมินผลงานด้านศาสนางบประมาณด้านการเผยแพร่
ศาสนาไม่เพียงพอ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศาสนามีน้อย  การพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมการ
ศาสนา  ท าได้ไม่เต็มที ่

1.4  ขาดการส่งเสริมการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและ             
ในระบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1.5  เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก ไม่ค่อยให้ความสนใจ            
ในการสืบสาน  อนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเอง 

1.6  ไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

1.7  ปัญหาความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  ท าให้วิถีชีวิตของคนในเขตเปลี่ยนไป 
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แนวทางการพัฒนา ดังนี้     
1.1. ส่งเสริมให้มีการสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่น  รวมทั้งรื้อฟ้ืนบรรยากาศของเมืองโบราณ 
1.2. ส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์               

ในเขตเทศบาล  
1.3. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพ่ือก้าว

ทันประชาคมอาเซียน 
1.4. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และ

จริยธรรมอันดีงามให้เยาวชน 
1.5. ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 

2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

สภาพปัญหา    

2.1  ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.2  ปัญหามลสภาวะทางน้ าและน้ าเสีย   เช่น   ปัญหาแม่น้ ากวงเน่าเสีย  ปัญหาการ
ก าจัดผักตบชวา   น้ าท่วมขัง  และมีน้ าเสียจากนอกเขตไหลผ่าน  เป็นต้น   

2.3  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน เช่น  ปัญหาการไม่คัดแยก
ขยะ การดูแลสิ่งของสาธารณะ หรือทรัพย์สินของทางราชการ  รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องจักรกล             
ที่จ าเป็น   เป็นต้น 

2.4  ปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง  เนื่องจากการรณรงค์การใช้รถจักรยานแทน
การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  และมีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้เขต
ชุมชน 
  2.5  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และมลภาวะทางทัศนียภาพ  
เช่น   การตั้งวางขายสินค้า  หรือประกอบธุรกิจบางประเภทบนไหล่ทาง  ทางเท้า  หรือที่สาธารณะ    
การทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ  หรือนอกถังขยะ  การจอดยานยนต์ของถนนบางสายไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย   ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร   เป็นต้น 
  2.6  ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ขาดการ
บูรณะและพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับและจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ 
  2.7  สวนสาธารณะ   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในเขตเทศบาลยังมีไม่เพียงพอตาม
สัดส่วนของจ านวนประชากรและ  สภาพภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลยังไม่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     
2.1. สร้างจิตส านึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
2.2. เฝ้าระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 
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3. พัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
สภาพปัญหา 
3.1  ปัญหามีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับวิชาชีพเฉพาะจ านวนน้อย     

ตามศักยภาพของสถานบริการด้านสาธารณสุข มีข้อจ ากัดในระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

 3.2  ปัญหาด้านงบประมาณมีจ ากัด และเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังมีน้อย              
ไม่ทันสมัย  

 3.3  ปัญหาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยยังน้อยไม่ทั่วถึง
และครอบคลุม  ท าให้สุขภาพของประชาชนยังไม่ดีพอ 

3.4  ปัญหาด้านสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานด้านสุขาภิบาล งานด้านรักษา 
พยาบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมีไม่เพียงพอ 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     
3.1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้ง

จัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ  ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง 
3.2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมการ

รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 
3.3. พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค 
3.4. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
3.5. ก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยา

เสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

4. พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

สภาพปัญหา 
4.1  ปัญหาถนนบางสายช ารุดเสียหาย   ผิวการจราจรไม่ได้มาตรฐาน  ทางเดินเท้า

ไม่ได้มาตรฐาน คับแคบ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
4.2  ปัญหาน้ าท่วมขัง  ปัญหาท่อ/รางระบายน้ าช ารุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน การอุด

ตันของทางระบายน้ า 
4.3  ไฟฟ้าสาธารณะของถนนบางสายและบางพ้ืนที่ ช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ 
4.4  ปัญหาประชาชนบางส่วนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ต้องการมี                

อาชีพเสริม   ปัญหาประชาชนว่างงาน    ไม่มีอาชีพถาวร 
4.5  ปัญหาประชาชนต้องการตลาดที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์  สินค้าจากชุมชน หรือ

สถานที่ส าหรับการค้าขาย   เช่น   ร้านค้าประจ าชุมชน   ตลาดนัดชุมชน  เป็นต้น 
4.6  ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น  ไม่มีป้ายบอกทาง

ป้าย แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว  ป้ายชื่อ ถนน  ซอย  เป็นต้น 
4.7  ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว  เช่น วัดและโบราณสถานบางแห่ง  ภายในเขตเทศบาล  

ขาดการฟื้นฟูบูรณะให้อยู่ในสภาพที่ดีการท่องเที่ยวยังไม่สามารถพัฒนาให้เต็มรูปแบบได้เท่าที่ควร 
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แนวทางการพัฒนา ดังนี้   
4.1. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
4.2. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขต

เมืองเก่า และระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 
4.3. พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของเมืองล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4.4. สร้างเครือข่ายระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน 

5. พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  

สภาพปัญหา 
 5.1  ปัญหาเรื่องความสามัคคี การมจีริยธรรมของคนในชุมชน 
 5.2  ปัญหาประชาชนขาดความรู้   ความเข้าใจ   เกี่ยวกับบทบาทในการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมือง  และข้ันตอนการปฏิบัติงานของราชการเท่าที่ควร 
5.3  ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประชาชนไม่เข้าใจการท างานของเทศบาล 

ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     
5.1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
5.2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 
5.3. สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

6. พัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

สภาพปัญหา 
6.1  ปัญหาประชาชนขาดความรู้   ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทในการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมือง  และข้ันตอนการปฏิบัติงานของราชการเท่าที่ควร 
6.2  ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประชาชนไม่เข้าใจการท างานของเทศบาล 

ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
6.3  ปัญหาอาคารส านักงานเทศบาลคับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และ

ให้บริการแก่ประชาชนปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

6.4  ปัญหาผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น  มีปัญหาค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และการรักษา             
พยาบาลจ าเป็นต้องได้รับการอนุเคราะห์  

6.5  ปัญหาอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และ
บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบางแห่งยัง
ไม่ดีพอ 
  6.6  ปัญหาเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา  และขาดโอกาสทางสังคมจ าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมการศึกษา และฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพระยะสั้น 
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  6.7  อาชีพของประชาชนอยู่ในวงจ ากัดไม่หลากหลาย เช่น รับจ้าง ข้าราชการ ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้    
6.1. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2. จัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา          

สาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 
6.3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระบบ 
6.4. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพของ

องค์กร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.5. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

          2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองล าพูน 

      จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองล าพูน จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ  

1. การอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง    
2. การพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบน
พ้ืนฐานแห่งความพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลเมืองล าพูน 

เครื่องมือ  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค – SWOT 

SWOT   การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SWOT  
คือ  เครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีคุณค่ายิ่ง  สามารถวิเคราะห์การจัดการเมืองได้ในหลายขั้นตอน  เช่น  
ระหว่างการจัดท าวิสัยทัศน์ หรือเตรียมการวิเคราะห์สภาพการณ์  เป็นต้น 
 สามารถใช้ SWOT เพ่ือให้ได้สภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบันของท้องถิ่น  ตลอดจนความสามารถ               
ของเทศบาลในการปฏิบัติการใช้ SWOT  ท าให้เกิดความคิดเชิงยุทธศาสตร์สมจริง 
 ซึ่งในเบื้องต้น  ต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่า จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ในบริบทของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เสียก่อน  โดยอธิบายความหมายของจุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค  พร้อมตัวอย่างให้เข้าใจได้โดยง่ายตามรายละเอียดตารางข้างล่างนี้ 
 

ความหมาย ตัวอย่าง 

 จุดแข็ง  สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ  หรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ทรัพยากรการบริหารหรือทุนทรัพย์ของเทศบาล  (แม่น้ า หรือโบราณสถาน) 
 จุดอ่อน  แหล่งทิ้งขยะหรือแหล่งเผาขยะท่ีผิดกฎหมาย 
 ข้อด้อยของเทศบาล  ในเขตตัวเมือง 
 โอกาส  แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเยี่ยมชม 
 จังหวะอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้  โบราณสถานมากขึ้น  และมีผลท าให้มี 
 เทศบาลดีขึ้นและยกระดับความอยู่ดีกินดี  นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
 ของประชาชน  
 อุปสรรค  การระบายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 ปัจจัยภายนอกที่อาจท าให้เกิดปัญหา  ลงต้นน้ าซึ่งท าให้แหล่งน้ าสกปรก  ท าให้เกิด 
  ปัญหาด้านสุขภาพและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 
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SWOT  สามารถใช้เพ่ือประเมิน 
➢ จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (กล่าวคือ อยู่ในอ านาจการควบคุมของเทศบาล) และ 
➢ โอกาสและอุปสรรคภายนอก  (กล่าวคือ  ไม่อยู่ในอ านาจการควบคุมของเทศบาล) 

ปัจจัยภายใน  อาจประกอบไปด้วย 
➢ ทรัพยากรการบริหาร : บุคคล การบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ท าขึ้น

เศรษฐกิจ  ข้อมูล 
➢ ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของเทศบาล  หรือของหน่วยงานภายใน 
➢ ความเห็นชอบในนโยบายภายในของเทศบาล 
➢ สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช้นโยบาย 
➢ ความมีอิสระทางการคลังและอ านาจในการใช้ดุลพินิจของท้องถิ่น 

ปัจจัยภายนอก  อาจประกอบด้วย 
➢ ข้อก าจัดทางทรัพยากรการบริหาร : เศรษฐกิจ  กายภาพ  ก าลังคน  และการบริหารจัดการซึ่งอยู่

ภายนอกหน่วยงาน 
➢ พลังต่าง ๆ :  ดุลอ านาจทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี 
➢ โครงสร้างสถาบันและการด าเนินการของภาคเอกชน  ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของเทศบาล 
➢ การให้ความสนับสนุนหรือคัดค้านของประชาชน 
➢ พันธกิจตามกฎหมาย 
 
5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอ่ืน  
ดังต่อไปนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า  และทางระบายน้ า  (มาตรา 16 (2) 
       มาตรา  50 (2)   มาตรา  53 (5))         
(2)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา  16 (4)) 

  (3)   การสาธารณูปการ  (มาตรา  16 (5)) 
(4)   การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง  (มาตรา 16 (25)  มาตรา 16 (28)   
       มาตรา  56 (7))  

  (5)   การขนส่งและวิศวกรรมจราจร  (มาตรา  16 (26)) 
(6)   การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   (มาตรา  53 (2)) 

  (7)   การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวีธีอ่ืน  (มาตรา  53(7)) 
  (8)   การจัดให้มีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3) มาตรา  50(6)) 
  (9)   การจัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  (มาตรา  53(6)) 

(10) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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            (11) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  (12) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  (13) การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าขาม 

5.2   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)   การจัดการศึกษา  (มาตรา  16 (9)  มาตรา  50 (1)) 
  (2)   การส่งเสริมการกีฬา    (มาตรา  16 (4)) 
  (3)   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา  16 (13)) 
  (4)   การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
  (5)   การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  50 (40)) 
  (6)   การให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 53 (4)) 
  (7)   การให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  (มาตรา  56 (2)) 
  (8)   กิจกรรมอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข   (มาตรา  56 (3)) 

(9)   การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส     
      (มาตรา  16 (10)  มาตรา  50 (70))  
(10) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
      (มาตรา 16 (12)   มาตรา  56 (5)) 
(11) การให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น (มาตรา 53 (8)) 
(12) การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
(13) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(14) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(15) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                     
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (มาตรา  50 (1)) 

(2)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา16 (17)) 
  (3)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  (มาตรา  16 (20)) 
  (4)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (มาตรา 16 (21)) 
  (5)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (มาตรา 16 (22)   มาตรา 53 (3)) 

(6)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ   
      และสาธารณสถานอื่น  (มาตรา  16 (23)) 

  (7)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 16 (29)) 
(8)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
(9)  การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5)) 
(10) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
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  5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 
  (1)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  (มาตรา  51 (5)) 

(2)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ   (มาตรา 16 (6)) 
  (3)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา 16 (7)) 
  (4)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา  16 (8)   มาตรา  56 (8)) 

(5)  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดท า 
      แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  (6)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
 
   5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(1) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา  16 (24))     

  (2)  การจ ากัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  (มาตรา  16 (18))    
(3)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  (มาตรา   16 (27)) 
(4)  การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัด 
      ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  50 (3))  
(5)  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร  โรงมหรสพ  และ 
      สถานบริการอ่ืน  (มาตรา  56 (4)) 
(6)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(7)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 

5.6   ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี                
ของท้องถิ่น   (มาตรา  16 (11)   มาตรา 50 (8)) 

(2)  การจัดการศึกษา 
(3)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
(5)  การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

5.7   ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้   

(1)  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(มาตรา  16 (15)) 

(2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา  16 (16)) 
(3)  ป้องกันปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  ในองค์กร 
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(4)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน 
     หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น     
 (5)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล  และองค์กร   
     ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(6)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบล  และองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(7)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสากิจ  หรือองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ภารกิจทั้ง 7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลเมืองล าพูน ได้โดยการจัดท าแผนก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงาน             
แต่ละด้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลเมืองล าพูน  การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค - SWOT Analysis 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองล าพูน ได้น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือการ
วิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อันเป็นปัจจัยภายในเทศบาลและการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดอันเป็นปัจจัยภายนอก ตาม
รายละเอียดของตารางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองล าพูน 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองล าพูน 

ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

ด้านองค์กร 

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 
2. ความพร้อมและประสิทธิภาพ 
(มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและมี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน) 
3. ความร่วมมือของประชาชน /องค์กร 
/ ชุมชน 

1. ขาดบุคลากร/ค่าแรงเพ่ิม 
2. งบประมาณจ ากัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางน้อยลง ส่วนมาก
เป็นงบประเภท เบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุนอสม. 
(ปัญหาการกระจายอ านาจทางการคลัง , 
ปัญหาประสิทธิภาพการจัดเก็บ) 
3. ขาดคนมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
4. ความร่วมมือของประชาชน/องค์กร/
ชุมชนในการเข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนา 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

1 . เป็ น เมื อ ง เก่ า  มี โบ ราณ สถาน         
มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
2. เป็นแหล่งผลิต/จ าหน่าย สินค้า
พ้ืนเมือง และการบริการด้านสุขภาพ 
3. ศูนย์กลางจ าหน่ายผลผลิตด้าน
การเกษตร 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
2.ก า ร จั ด ก า รด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โภ ค  
สาธารณูปการไม่เพียงพอ 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1. บ้านเมืองมีความสะอาด 
2. มีภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม 
3. มีการบริหารจัดการด้านขยะ  
น้ าเสียที่ดี 
4. การคมนาคมสะดวก 
5. สภาพอากาศดี (มีมลภาวะน้อย) 

 
1. มีน้ าเสียจากนอกเขตไหลผ่าน 
2. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะและดูแลสิ่งของสาธารณะ
หรือทรัพย์สินของทางราชการ 
3. มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้
เขตชุมชน  
4. ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอก/ควัน 
5. ขาดนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 

ด้านสังคม 

1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย  
3. ชุมชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ 
4. ประชาชนมีความสามัคคีกัน 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พอสมควร 
6 .ป ระช าช น มี สุ ข ภ าพ อ น ามั ย ดี
พอสมควร 
 

1. ขาดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ยังไม่ดีพอ 
3. มีปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
 

 
 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลเมืองล าพูน 

ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด 
(Treat) 

 

ด้านองค์กร 

1. นโยบายรัฐบาล (การกระจาย
อ านาจ) 
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
3 . อ ยู่ ใก ล้ ศู น ย์ ก ล า งก ารศึ ก ษ า
ภาคเหนือตอนบน 
4. ฟื้นฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติ 
ศาสตร์ 
5.นโยบายของรัฐบาลด้านการสร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. นโยบายในการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง  
2. การมีส่วนร่วมของ  อปท. ยังมีน้อย 
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ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด 
(Treat) 

 

 

ด้านสังคม 

1. เป็นเมืองเก่าตามแผนแม่บทและผัง
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ
เมืองเก่าล าพูน 
2. ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
3. การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 
4. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
5.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน  
(จากรัฐบาล) 
 

1. การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่
ใ ก ล้ เข ต เท ศ บ า ล ท า ให้ เกิ ด ปั ญ ห า
อาชญากรรม ยาเสพติด  การมั่วสุม 
2. การพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัด
ใกล้เคียงมาตรฐานสูงกว่า   
3. ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการ
หลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์  ท า
ให้วิถีชีวิตของคนในเขตเปลี่ยนไป 
4. สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่
ใกล้ช่วยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
2. นโยบายรัฐบาล เช่น โครงการ
พัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สนับสนุนความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ล าพูน 
5. แผนและผังแม่บทเมืองเก่าล าพูน 

1. นโยบายการพัฒนาของจังหวัดล าพูน 
เน้นการเกษตรแต่ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลไม่ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตร  
2. อาชีพของประชาชนอยู่ในวงจ ากัดไม่
หลากหลาย เช่น รับจ้าง  ข้าราชการ  มีผล
ต่อการพัฒนา 
3. ที่ตั้งของเทศบาลเมืองล าพูนอยู่ใกล้
เชียงใหม่  ท าให้ประชาชนไปใช้จ่ายใน
เชียงใหม่ (นโยบายการพัฒนาเมืองหลัก) 
4. การจัดเก็บภาษีได้น้อยลงเนื่อง 
จากประชาชนมีรายได้ลดลง 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ล าพูนเป็นเมืองโบราณ 1,๔00 ปี 
2. มีการบูรณาการโครงการสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อาทิ โครงการ
สาธาณูปโภคใต้ดิน  ,โครงการ LOW 
CARBON CITY  โครงการเมืองปั่นได้
เมืองปั่นดี 

1. ขาดความร่วมมือจากประชาชนนอกเขต
ในการก าจัดขยะและการจัดการน้ าเสีย 
(การที่ประชาชนนอกเขตมาประกอบอาชีพ 
ก่อปัญหา ขยะ  น้ าเสีย) 
2. ไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปท.  นอก
เขตเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ า
เสีย ขยะ) 
3. งบประมาณช่วยเหลือด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมมีน้ อยจากองค์กรภายนอก 
(จังหวัด ภาครัฐบาล) 
4 . น โยบายของจั งหวัด ไม่ ได้ เน้ นด้ าน
สิ่งแวดล้อม 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 

10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน 
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มี
ผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี 
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีเทศบาลจะด าเนินการ 

  เทศบาลเมืองล าพูน   ได้วิเคราะห์และพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก  และภารกิจรอง              
ที่เทศบาลจะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 

  ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
9. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
5. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

เทศบาลเมืองล าพูน  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่   โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 1  ส านัก  7  กอง  1  หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม                   
กองการแพทย์  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น  313  อัตรา  ดังนี้            

ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป การ
ให้บริการประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานทะเบียนราษฎร  งานรักษาความสงบ  โดยแบ่งเป็น 
2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายปกครอง  รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งาน
รักษาความสงบ  และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  ส านักปลัดเทศบาล  
ต้องการก าลังคน  จ านวน   27  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)   1  อัตรา   

ฝ่ายปกครอง 
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)     1    อัตรา 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  5   อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.   1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน     1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์กู้ภัย)   2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  3  อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)    1    อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.      1   อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     1   อัตรา  
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.      1   อัตรา 
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.     1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)    1   อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า)     1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม)      1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ)      1   อัตรา 
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โดยปัจจุบัน   ส านักปลัดเทศบาล   มีอัตราก าลัง  มีจ านวนทั้งหมด  24  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)   1    อัตรา   

ฝ่ายปกครอง 
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)       1     อัตรา 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ   1     อัตรา 
- เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน      1     อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน   5     อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.     1     อัตรา 
- เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน      1     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์กู้ภัย)    2     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   3     อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    1     อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         1 อัตรา  
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.           1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า  (ภารโรง)     1   อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า)     1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม)      1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ)      1   อัตรา 

 
กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการบริการงานคลัง  งานผลประโยชน์

และกิจการพาณิชย์   ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี   
และงานพัสดุและทรัพย์สิน ฯลฯ  โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายพัฒนารายได้  รับผิดชอบงานผลประโยชน์  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
และฝ่ายบริหารงานคลัง  รับผิดชอบงานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  กองคลังต้องการก าลังคน  จ านวน  28  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองคลัง)    1   อัตรา 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)    1    อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน       2     อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.         1     อัตรา 
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง./ ชง.              1     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์)   11   อัตรา 
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ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    1     อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.       1     อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.          2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติการเงินและบัญชี)    2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติการพัสดุ)         2     อัตรา 

 
โดยปัจจุบัน  กองคลัง   มีอัตราก าลัง  มีจ านวนทั้งหมด  25  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองคลัง)    1     อัตรา 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน       2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.         1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง./ ชง.         1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์)  11  อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติการเงินและบัญชี)      2    อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติการพัสดุ)          2 อัตรา 

 
กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานช่าง การโยธา  การออกแบบและ

ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสาธารณูปโภค  งานวิศวกรรม  งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ  งานสถาปัตยกรรม  งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และงานจัดการคุณภาพน้ า  ฯลฯ  
โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  รับผิดชอบงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งาน
สาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้า  และฝ่ายช่างสุขาภิบาล  รับผิดชอบงานจัดการ
คุณภาพน้ า  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  กองช่างต้องการก าลังคน   
จ านวน  23  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองช่าง)   1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        2      อัตรา 
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ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)    1   อัตรา 
- วิศวกรโยธาช านาญการ         1 อัตรา 
- นายช่างโยธา ปง./ชง.          1   อัตรา 
- สถาปนิกช านาญการพิเศษ           1   อัตรา 
- นายช่างเขียนแบบช านาญงาน         1   อัตรา 
- นายช่างโยธาช านาญงาน              1      อัตรา 
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะช านาญงาน    1   อัตรา 
- นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.           1      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า  (พนักงานขับรถยนต์)      3   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ผู้ช่วยช่างปูน)          1      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนสวน)       1   อัตรา 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
- นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล)  1  อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปง./ชง.       1      อัตรา 
- นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน             1      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (พนักงานขับรถยนต์)      2      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       1      อัตรา 

โดยปัจจุบัน  กองช่าง   มีอัตราก าลัง  มีจ านวนทั้งหมด  21  อัตรา  ดังนี้ 
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองช่าง)   1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     2   อัตรา 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)  1  อัตรา 
- วิศวกรโยธาช านาญการ        1   อัตรา 
- นายช่างโยธา ปง./ชง.        1   อัตรา 
- สถาปนิกช านาญการพิเศษ        1   อัตรา 
- นายช่างเขียนแบบช านาญงาน      1   อัตรา 
- นายช่างโยธาช านาญงาน        1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะช านาญงาน    1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า  (พนักงานขับรถยนต์)      3   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ผู้ช่วยช่างปูน)          1      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนสวน)       1   อัตรา 
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ฝ่ายชา่งสุขาภิบาล 
- นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล)  1  อัตรา 
- นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      1      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (พนักงานขับรถยนต์)      2      อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       1      อัตรา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการบริหาร 
งานสาธารณสุข  ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานรักษาความสะอาด  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
งานสัตวแพทย์ งานธุรการ  ฯลฯ  โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย ดังนี้ 

ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  รับผิดชอบงานธุรการ  งานสัตวแพทย์  และฝ่ายบริหาร  
งานสาธารณสุข  รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องการก าลังคน   
จ านวน  18  อัตรา 

        นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1  อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
- นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)  1  อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ปง./ชง.     2   อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.     2  อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       2   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงานประจ ารถขยะ)     2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานเก็บค่าขยะมูลฝอย)   2   อัตรา 

ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  
- นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข) 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     1   อัตรา 
- สัตวแพทย์ ปง./ชง.       1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       1   อัตรา 
 

โดยในปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตราก าลัง มีจ านวนทั้งหมด 13 อัตรา ดังนี้ 

         นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  1  อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
- นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ     1   อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.     1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       2   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงานประจ ารถขยะ)     2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานเก็บค่าขยะมูลฝอย)   2   อัตรา 
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ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  
- นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       1   อัตรา 

 
กองวิชาการและแผนงาน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดท าแผนและ

งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดท างบประมาณ   ฯลฯ  โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ ายบริหารงานทั่ ว ไป   รับผิดชอบงานนิติ กร งานธุรการ  และฝ่ ายแผนงาน 
และงบประมาณ  รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานประชาสัมพันธ์  ซึ่งจากการวิเคราะห์
ปริมาณงานละคุณภาพของงานแล้ว  กองวิชาการและแผนงานต้องการก าลังคน  จ านวน  11  อัตรา  
ดังนี้ 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน)  1  อัตรา 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)  1  อัตรา  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    1   อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.    1   อัตรา 
- นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก.      1   อัตรา 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก./ชก.     1   อัตรา 
- นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.      1   อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)    1    อัตรา  
- นิติกรช านาญการ       1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชก.      1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)     1   อัตรา 

โดยปัจจุบัน  กองวิชาการและแผนงาน   มีอัตราก าลัง  จ านวนทั้งหมด  6  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน)  1  อัตรา 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)  1  อัตรา  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    1   อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)   1   อัตรา  
- นิติกรช านาญการ       1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)     1 อัตรา 
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กองการศึกษา    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานงบประมาณ   งานกิจการนักเรียน  
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกิจการโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  ฯลฯ  โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายแผนงานและโครงการกองการศึกษา  รับผิดชอบงานธุรการ  งานงบประมาณ  และ
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา  รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  งานหน่วยศึกษานิเทศก์  ซึ่งจากการวิเคราะห์
ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  กองการศึกษาต้องการก าลังคน  จ านวน  11  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองการศึกษา)   1    อัตรา 

ฝ่ายบริหารการศึกษา  
- นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)   1   อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.         1   อัตรา 
- นักสันทนาการ ปก./ชก.        1   อัตรา 
- ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    1   อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยบรรณารักษ์)       2   อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส)   1   อัตรา 

งานโรงเรียน     มีอัตราก าลัง  จ านวนทั้งหมด   159   อัตรา   

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    3  อัตรา 
- ครู       50 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      2 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    4     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      4 อัตรา 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- ครู       27 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    1     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      2 อัตรา 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- ครู       32 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    2     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      2 อัตรา 
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โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- ครู       12 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    1     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      1 อัตรา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครูผู้ดูแลเด็ก      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)      1     อัตรา 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ  
- นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ)  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ     1   อัตรา 

โดยปัจจุบัน  กองการศึกษา   มีอัตราก าลัง  จ านวนทั้งหมด  10  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองการศึกษา)   1   อัตรา 

ฝ่ายบริหารการศึกษา  
- นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)  1  อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.       1   อัตรา 
- ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    1   อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยบรรณารักษ์)    2   อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส)   1  อัตรา 

งานโรงเรียน     มีอัตราก าลัง  จ านวนทั้งหมด   159   อัตรา   

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    3  อัตรา 
- ครู       50 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      2 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    4     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      4 อัตรา 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- ครู       27 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    1     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      2 อัตรา 
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โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- ครู       32 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    2     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      2 อัตรา 

โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  อัตรา 
- ครู       12 อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (ภารโรง)      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    1     อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)      1 อัตรา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครูผู้ดูแลเด็ก      1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)      1     อัตรา 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ  
- นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ)  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     1   อัตรา 

 
กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดภารกิจในด้านสวัสดิการ

สังคม   ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานพัฒนาชุมชน   งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม   งานธุรการ  ฯลฯ                   
โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน  รับผิดชอบงานธุรการ  งานพัฒนาชุมชน  และฝ่ ายส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม  รับผิดชอบงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  
กองสวัสดิการสังคมต้องการก าลังคนจ านวน  7    อัตรา   ดังนี้ 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม)  1  อัตรา 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)   1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.      1   อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     1   อัตรา 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
- นักบริหารสวัสดิการสังคมระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง.     1   อัตรา 
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โดยปัจจุบัน  กองสวัสดิการสังคมมีอัตราก าลัง  จ านวนทั้งหมด  7  อัตรา  ดังนี้ 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม)  1  อัตรา 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)   1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.      1   อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     1   อัตรา 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
- นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม)  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน      1   อัตรา 

 
กองการแพทย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดภารกิจในด้านงานศูนย์บริการ

สาธาณสุข งานทันตสาธารณสุข  งานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ทางเลือก 
งานธุรการ งานการเงินและบัญชี  ฯลฯ  โดยแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานธุรการ และฝ่ายบริการ
การแพทย์  รับผิดชอบงานศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข งานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   
งานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพ               
ของงานแล้ว  กองการแพทย์ต้องการก าลังคน  จ านวน  25   อัตรา  ดังนี้ 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกองการแพทย์)    1   อัตรา 

ฝ่ายบริการการแพทย์    
- นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์)   1   อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ     1   อัตรา 
- นายแพทย์ช านาญการพิเศษ      1   อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      2   อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      4   อัตรา 
- เภสัชกรช านาญการ       1   อัตรา 
- เภสัชกรปฏิบัติการ       1   อัตรา 
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ      1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน    1   อัตรา 
- นักอาชีวบ าบัดปฏิบัติการ      1   อัตรา 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.      1   อัตรา 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจ ารถพยาบาล)   1      อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจ ารถฉุกเฉิน)   1      อัตรา 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชก.      1   อัตรา 
 
โดยปัจจุบัน  กองการแพทย์  มีอัตราก าลัง  จ านวนทั้งหมด  24  อัตรา  ดังนี้ 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกองการแพทย์)    1     อัตรา 

ฝ่ายบริการการแพทย์    
- นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์)  1  อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ     1   อัตรา 
- นายแพทย์ช านาญการพิเศษ      1  อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      2   อัตรา 
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      4   อัตรา 
- เภสัชกรช านาญการ       1   อัตรา 
- เภสัชกรปฏิบัติการ       1   อัตรา 
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ      1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน    1   อัตรา 
- นักอาชีวบ าบัดปฏิบัติการ      1   อัตรา 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.      1   อัตรา 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     1   อัตรา 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     1   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า (คนงาน)       2   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจ ารถพยาบาล)   1   อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจ ารถฉุกเฉิน)     1   อัตรา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     1   อัตรา 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
  -   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ     1   อัตรา 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูน  มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมในแต่ละส่วน
ราชการ และมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส า เร็จลุล่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
รองรับปริมาณงานที่มีเพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาแต่ละส่วนราชการ  จึงขอก าหนดโครงสร้างตามแผน
อัตราก าลังใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล อ านาจหน้าที่ที่เป็น
ปัจจุบันและในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ระดับ
จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 -2564) การบูรณาการแผนและงบประมาณในระดับพ้ืนที่                  
(One Plan) เกิดความคุ้มค่าในการบริหารอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภาระงานของเทศบาล  
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การเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลเมืองล าพูนกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกนั (benchmarking) 
  

ล าดับที่ รายการ ทม.ล าพูน ทม.เขลางค์นคร ทต.บ้านกลาง 
 

1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
 

225,670,062 
 

382,000,000 
 

126,840,000 

2 พนักงานเทศบาลสามัญ 
 

86 
 

103 
 

52 

3 ลูกจ้างประจ า 
 

18 
 

19 
 

10 

4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

2 
 

70 
 

52 

5 พนักงานจ้างทั่วไป 
 

27 
 

241 
 

55 
 

            เงินอุดหนุน 
   

6 พนักงานครูเทศบาล 
 

135 
 

11 
 

31 

7 ลูกจ้างประจ า 
 

5 
 
- 

 
- 

8 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

11 
 

19 
 

7 

9 พนักงานจ้างทั่วไป 
 

9 
 
- 

 
4 
 

                                
 หมายเหตุ    ณ  วันที่   7   กันยายน   2560 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลเมืองล าพูน   มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  การบริหารราชการเมืองพัทยา  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้’ 

8.1  โครงสร้าง   
เทศบาลเมืองล าพูน  ก าหนดภารกิจด้านต่าง ๆ  ในกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2558 - 2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2561 - 2563) 

หมาย
เหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 

1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2  ฝ่ายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -    งานรักษาความสงบ 

2. กองคลัง 

2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2.2  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- งานพัฒนารายได ้

   -    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
  

- งานธุรการ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 

1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2  ฝ่ายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -    งานรักษาความสงบ 

2. กองคลัง 

2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2.2  ฝ่ายพัฒนารายได ้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- งานพัฒนารายได ้

   -    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 

- งานธุรการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2558 - 2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2561 - 2563) 

หมาย
เหตุ 

3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   -    งานวิศวกรรม 
   -    งานสถาปัตยกรรม 
   -    งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
   -    งานสาธารณูปโภค 
   -    งานสวนสาธารณะ 
3.2  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

- งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-    งานจัดการคุณภาพน้ า 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.1  ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสัตวแพทย ์

4.2  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
    -   งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    -   งานรักษาความสะอาด 

5. กองวิชาการและแผนงาน 

5.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    -    งานธุรการ 
    -    งานนิติการ 
5.2  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

6.  กองการศึกษา 

6.1  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
   -    งานธุรการ 
   -    งานงบประมาณ 

6.2  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานกิจการนักเรียนและกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 
 

3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   -    งานวิศวกรรม 
   -    งานสถาปัตยกรรม 
   -    งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
   -    งานสาธารณูปโภค 
   -    งานสวนสาธารณะ 
3.2  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

- งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-    งานจัดการคุณภาพน้ า 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.1  ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสัตวแพทย ์

4.2  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
    -   งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    -   งานรักษาความสะอาด 

5. กองวิชาการและแผนงาน 

5.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   -    งานธุรการ 
   -    งานนิติการ 
5.2  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

6.  กองการศึกษา 

6.1  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
   -    งานธุรการ 
   -    งานงบประมาณ 

6.2  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานกิจการนักเรียนและกจิกรรมเด็ก

และเยาวชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2558 - 2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2561 - 2563) 

หมาย
เหตุ 

6.3    หน่วยศึกษานิเทศก์ 
6.4    โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
   -    โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
   -    โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
   -    โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
   -    โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 
6.5   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล าพูน 

7.  กองสวัสดิการสังคม 

7.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- งานธุรการ 
- งานพัฒนาชุมชน 

7.2  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
   -    งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

8.  กองการแพทย์ 

8.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 

8.2 ฝ่ายบริการการแพทย์ 
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
- งานทันตสาธารณสุข  
- งานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

ทางเลือกฯ 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

6.3    หน่วยศึกษานิเทศก ์
6.4   โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
   -    โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
   -    โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
   -    โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
   -    โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 
6.5   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล าพูน 

7.  กองสวัสดิการสังคม  

7.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- งานธุรการ 
- งานพัฒนาชุมชน 

7.2  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

8.  กองการแพทย์ 

8.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 

8.2 ฝ่ายบริการการแพทย์ 
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
- งานทันตสาธารณสุข  
- งานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

ทางเลือกฯ 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 ๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

เทศบาลเมืองล าพูน   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติทีมี มีคุณภาพและจริยธรรม อัน
จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตาม
รอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  การพัฒนาจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษาเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนา
ไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นแต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่
ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

1.  เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน             
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน 
ภาคประสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม   และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาค
ส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับ
การท างาน ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ ง 
ขณะเดียวกันยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่
ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
                 2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถาม
กับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัด
บริหารสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของ ทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โชเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถอื เป็นต้น 

       3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนอง     กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรทีมีขีด
สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

                  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ   
การอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
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เทศบาลเมืองล าพูน   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง             
โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

1.  จัดส่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที ่                
ส่วนราชการจัดขึ้น 

         2.  จัดท าโครงการการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานในสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   

         3.  การพัฒนาส่วนราชการให้ เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ               
“การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้
ข้าราชการในส่วนราชการ  มีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วย
ผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผลการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย
ประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

         4. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลเมืองล าพูน  
เป็นผู้จัดอบรมหรือร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

         5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอดจนถึงการ
ขอรับค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น 

         6.  จัดให้การศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่รับได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้  ในการปฏิบัติงาน  อันจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

         7.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน เพ่ือประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

         8.  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชนลงลดความซ้ าซ้อน ของงานและการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณ ของ
หน่วยงานให้คุ่มค่ามากขึ้น 

         9.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

         10.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี             
มาใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรืตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
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         นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการอบรมในแต่ละครั้ง เพื่อหาข้อสรุป
และน า ไป ปรับป รุ งแก้ ไขส าห รับ การอบ รม ในครั้ งต่ อ ไป  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ เกิ ดป ระโยชน์ สู งสุ ด                         
แก่บุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

        นอกจากการฝึกอบรมแล้ว  เทศบาลเมืองล าพูน  ยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้ให้ทันต่อสภาพการปัจจุบันและ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (รายละเอียดแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
 
๑3.  ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

  ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ.           
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง 
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 
ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน  เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ลงวันที่  4  ตุลาคม  2560  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทาง และยึดเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติ และมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล ยึดหลักมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                 ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

 

 

 

 

 


