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ค ำน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ

แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล 

แผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด  

ดังนั้น เทศบาลเมืองล าพูน จึงด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 

2564 ขึ้น  ตามบทบาท  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนาในอนาคต  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นการระดมทรัพยากร 

แหลง่ความรู้ ภูมิปัญญา เครือข่ายประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผนอนาคตท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น

หัวใจส าคัญที่จะท าให้องคก์รและท้องถิ่น เกิดพลังในการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่ของตนเอง  อีก

ทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบงานที่มีกระบวนการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของทุกภาคส่วน โดยมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร วางแผนและก าหนดโครงการ พร้อมทั้ง

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส ค านึงถึงความสุขของ

ประชาชน เน้นการสร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างเหมาะสม ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล แผนงานด้านความมั่นคง 

ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

และแผนพัฒนาจังหวัด  มาเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง

ล าพูนในปัจจุบัน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและ

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด  ตอ่ไป 

 

************************************** 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลก าหนดให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง  จึงท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีบทบาท  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  กล่าวคือ      

มิเพียงจะมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และยังเป็นองค์กรที่เปิดให้

ประชาคมท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

 เทศบาลเมืองล าพูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นความส าคัญของการจัดสรรการใช้

ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใสและคุ้มค่ามากที่สุด               

“การวางแผน”  จึงจัดได้ว่า เป็นกรอบการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร  โดยก าหนดกิจกรรม    

ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมาย  รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลาที่ก าหนด   มีการควบคุม  ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี  มีความ

โปร่งใส  และพรอ้มที่จะให้มกีารตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลและประชาคม  

 

ความเป็นมา 

 การวางแผนพัฒนาเทศบาล ริเริ่มด าเนินการครั้งแรก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524)   ซึ่งนโยบายของแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว  มีเนื้อหาในส่วนที่

เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ก าหนดให้มีการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาหน่วยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ  เพื่อเป็นการประสานแผนเข้ากับโครงการของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค 
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 เพื่อสนับสนุนให้มีการวางแผนพัฒนาของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย

ดังกล่าว  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาล  ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่

สมบูรณ์ที่สุด  และมีความพร้อมในการที่จะวางแผนพัฒนาตนเองได้    ดังนั้น  ในปี พ.ศ. 2520  กรมการ

ปกครองรว่มกับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดท าโครงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน

พัฒนาเทศบาลขึ้น  โดยได้คัดเลือกเทศบาลตัวอย่าง  4  แห่ง  เพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาล  คือ  เทศบาล

นครล าปาง  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   เทศบาลต าบลปากแพรก และเทศบาลต าบลวารินช าราบ  จาก   

ผลการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าว ประสบผลส าเร็จพอสมควร กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้

เทศบาลทุกแห่งจัดท าแผนพัฒนาระยะปานกลางขึ้น  โดยให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งระยะแรกจัดท าระยะ  2  ปี   คือ  ปี พ.ศ. 2523 – 2524    ต่อมาได้

เพิ่มเป็นระยะ  5  ปี  ตั้งแตป่ี  พ.ศ. 2525 – 2529   ปรากฏว่ามีบางส่วนจัดท าแต่บางส่วนยังไม่พร้อมที่

จะจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในระยะเวลาดังกล่าว 
 

 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ  ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 2530  ซึ่ง

ตามระเบียบฯ นี้ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแต่งตั้งองค์กรในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต่างไปจาก

หลักเกณฑ์เดิมที่กระทรวงก าหนด ต่อมาได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2533 ยกเลิกระเบียบปี  พ.ศ. 2530 และหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมด  เพื่อให้

เทศบาลต่างๆ  ถือปฏิบัติและใช้เป็นหลักในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  และในปีล่าสุด

กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2548  ขึ้นมา โดยได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติและใช้เป็นหลักใน

การจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นตนเอง 

 

 การที่เทศบาลจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตและแปลง

มาสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ 

 1. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 

 2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตอ้งมกีารทบทวน 

และจัดท าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



  บทที ่ 1  บทน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1-3 

 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

(ก าหนดวสิัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 

(นโยบายเร่งดว่น และนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนว่ยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 

(บูรณาการในมติเิชงิพื้นท่ี) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น 

(วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาสามปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แปลงนโยบายสูก่ารปฏบัิต ิน าไปสู่การท างบประมาณ) 
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ความส าคัญของการวางแผน   (Significance of planning) 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี ้  

เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกลมองเหตุการณ์ต่าง 

ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน

สังคมนั้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้อง

เตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่  สภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมอืง  เป็นต้น 

 2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากปรัชญาของการ

วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง     ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับ

แนวความคิดเชงิระบบ (System approach) เข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน 

 3) ท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา  ทั้งนี้ เพราะการวางแผนเป็น

งานที่ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นหลักประกันการด าเนินการเป็นไป

ด้วยความมั่นคงและมีความเจรญิเติบโต 

4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็นภาพรวมของ

องค์การที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานมากยิ่งขึน้  เป็นการจ าแนกงานแตล่ะแผนกไม่ใหเ้กิดความซ้ าซ้อนกัน 

5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี 

หลักการ และงานวิจัยต่างๆ (a rational approach)   มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่

ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 

 กล่าวโดยสรุปว่า  ไม่มอีงค์การใดที่ประสบความส าเร็จได้   โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น  การ

วางแผนจงึเป็นภารกิจอันดับแรกที่มคีวามส าคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 

 

1.2 แนวความคดิในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 
 

 จากสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และการเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อมต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง     

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เป็นต้นมา บทบาท

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก   

โดยเฉพาะความส าคัญของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดกรอบความ

เป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย
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การปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ  

นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนด

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น   ตลอดจนรายได้ของ

ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ก าหนด

รูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มคีวามเป็นอิสระมากขึ้น 

 นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว  ยังมีกฎหมายอื่นอกีหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง  เชน่ 

 พระราชบัญญัติวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมอืง  พ.ศ.2542 

ท าให้เห็นได้ว่า  มีการก าหนดด้วยบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจ

เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้  จึงมีบทบาท

อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของท้องถิ่นด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

 แตเ่นื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 

5.2  ก าหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544   และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  ของรายได้ของรัฐ ทั้งหมด

ภายในปี พ.ศ. 2549  จึงมีความจ าเป็นในการใช้รายได้  ในส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาล

จัดสรรอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญ

ประการหนึ่งที่จะท าให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 

และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งวางแผนการใชท้รัพยากรเหล่านั้นใหคุ้้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด  มี



  บทที ่ 1  บทน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1-6 

การควบคุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น

สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงาน

ของรัฐและประชาคม 

 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ และ

อัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจ

ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งหมายความว่า   เทศบาลจะต้องเร่งก าหนดจุดมุ่งหมาย

หรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน   มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้

เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเทศบาลที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนเทศบาล

ในการวิเคราะหส์ภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยใหก้ารก าหนดแผนงาน / โครงการ ของเทศบาลมีทิศทางที่สอดคล้อง และประสานสนับสนุน

ในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา / ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว  

ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
 

 หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล   ก็คือ  การก าหนด

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่

ก าหนดไว้  ทั้งนี ้ เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว    การบริหารงานของเทศบาลก็จะ

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาหรือความต้องการอะไรเกิดขึ้นก็ก าหนดแนวทาง

ด าเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป  ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว  ยังอาจท าให้

ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะแก้ไขได้  ดังนั้น  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาเทศบาลในครั้งนี้  จึงเป็นโอกาสดีที่เทศบาลจะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่

สอดคล้องกับสภาพปัญหาความตอ้งการ และศักยภาพของตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

 

1.3  ขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 

เพื่อให้แผนพัฒนาเทศบาลมีความสอดคล้อง และรองรับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด  จงึก าหนดกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล   9  ขั้นตอน  

ดังนี้ 



  บทที ่ 1  บทน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1-7 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรยีมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้  แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี่ ดังนั้น เทศบาลเมืองล าพูนจึงก าหนดระยะเวลาของแผน

ยุทธศาสตร์ไว้  5  ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของผูบ้ริหารเป็นกรอบนโยบาย 

 ในขั้นตอนนี้ หนว่ยงานที่รับผดิชอบในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจะต้องพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดท า

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน  เสนอผ่านปลัดเทศบาลให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นอนุมัติในโครงการดังกล่าว  แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่

ก าหนดต่อไป เทศบาลเมืองล าพูน สามารถมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือร่วม

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลก็ได้แต่ต้องก าหนดโครงการดังกล่าวไว้ในแผนด้วยเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินการตอ่ไป 

ขั้นตอนที่  2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล

ข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ   

โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนการ

ให้ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท า   ได้แก่   ข้อมูลประชากร   อาชีพและรายได้   สุขภาพ  การศึกษา 

ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน  อุตสาหกรรม  และข้อมูลงบประมาณ  เป็นต้น 

2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถ่ิน 

     ข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อแก้ไขปัญหา    ดังนัน้   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่ส าคัญไว้และให้น าแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนคือ การวิเคราะห์ปัญหาและเลือก

ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชน  

และเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะ องค์การสหประชาชาติได้ให้หลักคิดว่าด้วย  “การ
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จัดล าดับความส าคัญของปัญหา” โดยใช้วิธีการ Rating Scales ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับ

ความส าคัญ รวม 5 เกณฑ์ ประกอบด้วย 

ก. ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ 

 ข. ความรา้ยแรงและเร่งดว่นของปัญหา 

  ค. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ง. การยอมรับร่วมกันของชุมชน 

  จ. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา / การด าเนินการ  

 

ขั้นตอนที่ 3  การวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน 

เป็นการประเมนิโดยวิเคราะหถ์ึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม 

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น   

อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน         

โดยเป็นการตอบค าถามวา่ “ปัจจุบันท้องถิ่นมสีถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ใน 

การก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัย

ภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W)  และ ปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity 

– O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมอื 
 

ปัจจัยภายใน 

ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ที่ตอ้งน ามาพิจารณา ได้แก่ 

 ด้านการบริหาร  ได้แก่  การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน การประสานงาน การมอบ

อ านาจ การก ากับดูแล เป็นต้น 

    ระเบียบ กฎหมาย 

    บุคลากร ได้แก่  อัตราก าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคต ิ พฤติกรรม  เป็นต้น 

    งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 

    ระบบฐานขอ้มูล 

    การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
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ปัจจัยภายนอก 

ประกอบด้วย 

    ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 

 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพืน้ที่ (เชน่ผลผลติ รายได้ รายจ่าย การออมการ

ลงทุน การใชท้ี่ดนิ แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 

    ด้านสังคม 

    นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

    เทคโนโลย ี

การวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  สามารถพิจารณาได้ 

ดังนี้ 

 การค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต้องเป็นการระดมความเห็นจากกลุ่ม 

คนที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง  แท้จรงิ 

 เมื่อมีการระดมความเห็นแล้ว ต้องน ามาจัดหมวดหมูข่องประเด็นต่าง ๆ หากมีข้อขัด 

แย้งหรอืความไม่ชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ต้องบันทึกไว้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ต้องไม่ใช้วธิีการตัดสิน

เพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในทันทีเพราะจะท าให้มกีารเผชิญหน้ากัน 

 เพื่อเป็นการคัดเลือกประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มกีารน าเสนอ 

อย่างหลากหลาย จงึตอ้งใหท้ี่ประชุมพิจารณาให้น้ าหนักคะแนน แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย โดยอาจมีการให้

น้ าหนักค่าคะแนนเป็น 4 ระดับในแต่ละด้าน  ดังนี้       

 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่ม ี

จุดแข็ง 3 2 1 0 

จุดอ่อน -3 -2 -1 0 

โอกาส 3 2 1 0 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด -3 -2 -1 0 

 

เมื่อมีการจัดล าดับของประเด็นในแต่ละด้านแล้ว จะดึงประเด็นส าคัญมาพิจารณาต่อไป  ทั้งนีอ้าจ

ดึงประเด็นส าคัญมาเพียงด้านละ 7 – 10  ประเด็น 

 ในการวิเคราะห์ SWOT เชงิยุทธศาสตรน์ั้น  หนว่ย หรอืขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้พิจารณาจาก

เขตการปกครอง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนัน้  สิ่งต่างๆ ที่เปน็ประเด็นที่ปรากฏหรอืมี

อยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วน
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ประเด็นทีป่รากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะถือว่าเป็นปัจจัย

ภายนอก 

 ส่วนการวเิคราะห ์SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ จะใช้หน่วย

การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหารและ

องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  สภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือสิ่งที่ปรากฏหรือมี

อยู่ ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมก ากับดูแลได้  จะถือว่าเป็นปัจจัย

ภายในส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมก ากับดูแลได้  ไม่ว่า     

สิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม  ถือว่าเป็นปัจจัย

ภายนอก 

 

ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาล 

1.  การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 

     วิสัยทัศน ์(vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณใ์นอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย” 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เพราะเราเชื่อว่า  หากสถานการณ์

ดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของ

การสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  โดยที่การสรุปบทเรียนจาก

อดีตหมายถึงการพิจารณาว่าในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีข้อเด่นข้อด้อย

อะไรบ้าง? โดยประเมินจากภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการพิจารณาปัจจุบันนั้น คือการ

พิจารณาว่าในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเป็นแบบใด ?  ค าว่า  “แบบใด?”   ในที่นี้หมายถึง 

“บทบาทหน้าที่” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป และ

ไปไกลถึงระดับโลกก็ได้  ขึน้อยู่กับว่า คณะจัดท าแผนตระหนักถึงความสัมพันธ์และความส าคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตนอย่างเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ใด การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า 

“ท้องถ่ินต้องการอะไรในอนาคต?” 

2.  การก าหนดภารกิจหลัก หรอืพันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาเทศบาล 

      เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องท า โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร 

เป็นอะไรในอนาคตและจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝ่าย

ในท้องถิ่น ดังนัน้ การตอบค าถามว่าท้องถิ่นจะต้องท าอะไร เพื่อใคร ค าตอบที่เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของ

ค าวา่ “ภารกิจหลัก” นั่นเอง 
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 ภารกิจหลัก  เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิด

เกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนนิการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

การก าหนดภารกิจหลักมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็นสองระดับ คือ 

1) พันธกิจในลักษณะที่เป็นอาณัติ (Mandate) ที่ได้รับมอบหมายจากสังคมหรอืรัฐ ซึ่งได้แก่กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ภารกิจหลักที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด

ไว้  และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องงานที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องด าเนินการซึ่งถือวา่

เป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ 

 การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุหรือก าหนดภารกิจหลักไว้อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับและ

เข้าใจของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพราะภารกิจหลักจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นหลักการร่วมส าหรับการด าเนินงานใน  แต่ละด้านของ

ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ภารกิจหลักที่ดมีีลักษณะ  ดังนี้ 

1) ต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มอียู่ 

2) ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

3) ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน  และมี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

4) ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ 

5) ต้องสนับสนุนและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดได้ 

หากเปรียบวิสัยทัศนเ์ป็นเสมือนจุดหมายปลายทางแล้ว  ภารกิจหลักก็เป็นเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง

ชัดเจนที่จะน าเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ ภารกิจหลักมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร 

(Organizational Mission) และระดับส่วนงาน (Departmental Mission) ภารกิจหลักทั้ง 2 ระดับนี้มี

ความหมายเดียวกัน แตกต่างกันเพียงขอบเขตของบทบาทหน้าที่ที่ปลีกย่อยลงไปตามล าดับช้ันของ

โครงสร้างองค์กรเท่านั้น  แต่ที่ส าคัญก็คือภารกิจทั้ง  2  ระดับ  ต้องสอดคล้องสนับสนุนกันและกันอย่าง

น้อยที่สุดต้องไม่ขัดแย้งกันในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นการแสดงภารกิจหลักระดับ

องค์กรแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องมีการก าหนดภารกิจของ

หนว่ยงานประกอบไปด้วย 
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ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่

การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   สิ่งแวดล้อม  และขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ที่จะก่อใหเ้กิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  

 จุดมุง่หมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดมีีลักษณะ  ดังนี้ 

1) ต้องระบุถึงขอบเขตหรอืประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและน าไปสู่ภารกิจหลักและบรรลุ 

วิสัยทัศนไ์ด้อย่างครอบคลุมรอบด้าน 

2) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก มาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่

ควรค่าแก่การด าเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กรซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุน

หรอืน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

 สาเหตุที่เราควรใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบในการก าหนดจุดมุ่งหมายนั้น   ก็เพราะเป็นที่

พิสูจน์กันแล้วว่า การพัฒนาที่มุ่งเน้นแต่เพียง “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (Economic Growth) แต่

เพียงอย่างเดียวนั้น ได้ก่อให้เกิดการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายจนกระทั่งท าให้ระบบ

นิเวศวิทยา  เสียสมดุลส่งผลใหเ้กิดวาตภัยและอุทกภัยอย่างรุนแรง  ทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศและ

ทั่วโลก  สภาพการณ์เช่นนี้  หากปล่อยให้ด าเนินต่อไปย่อมบ่อนท าลายขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมไปในที่สุด 

 นอกจากนี้   การมุ่งพัฒนาตามแนวทางเดิมโดด ๆ นั้น  ยังส่งผลให้เกิด “ลัทธิบริโภคนิยม” ที่

ท าลายดุลยภาพระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  คนตกเป็นทาส

ของการเสพวัตถุ จนสูญเสียขีดความสามารถในด้านจิตใจอันที่จะพึ่งพาความสุขในจิตใจของตนเอง   จะ

เห็นได้ว่า   ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกในการจรรโลงความสุขของตนทั้งสิ้น  นอกจาก

การสูญเสีย    ดุลยภาพระหว่างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจแล้วการพัฒนาตามแนวทางเดิม  ยังส่งผลให้เกิดการ

สูญเสียดุลยภาพระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆด้วย   อาทิเช่น    ระหว่างภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ส่งผล

ใหค้วามเจริญในด้านต่าง ๆ กระจุกตัวในเขตเมืองเท่านั้น  ละทิ้งให้ชนบทต้องล่มสลาย  เกิดการอพยพแรงงาน

จากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งๆที่ภาคเกษตรกรรมควรเป็นภาคการผลิตที่ถือเป็นศักยภาพ

ทางการแข่งขันของประเทศ 
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 ในหลายประเทศที่สามารถสร้างอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมหัศจรรย์นั้นมักมี

ความเสื่อมโทรมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและจิตใจของประชาชนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ  แนวคิดในการ

พัฒนายั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นเพื่อป้องกันและ       

ขจัดผลเสียที่ตดิตามมาจากการพัฒนาแบบเดิม 

 นอกจากนี้  ในปัจจุบัน  มีนักรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์หลายท่านเริ่มเล็งเห็นแล้วว่า “อัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ไม่สามารถใช้เป็นดัชนีหลัก การเจรญิเติบโต Growth นั้น จะเกิดขึ้นได้ในภาวะที่

สภาพแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศและระดับโลกมีเสถียรภาพเพียงพอ  ในขณะที่ปัจจุบัน  

เมื่อประเทศของเราเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์อย่างเต็มตัวแล้ว  เราต้องเผชิญกับ “ภาวะไร้เสถียรภาพ”        

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง ที่สามารถส่งผลกระทบได้จากทั่วทุกมุมโลก “ความยั่งยืน” 

(Sustainability) จงึเป็นดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาที่นับวันจะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

 ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เพียงใด  ขึน้อยู่กับความสามารถของหนว่ยงานเราในการสร้างเสริมปัจจัย

ดังตอ่ไปนีใ้ห้เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา 

 การสร้างดุลยภาพอย่างรอบด้าน (Holistic  Balance) 

หมายความว่า     การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเราต้องค านึงถึงขอบเขตของ

กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจและการพัฒนาภาคการผลิตกับ

ภาคเกษตรกรรมกับการค้า    หลักคิดส าคัญที่ใช้พิจารณาว่า สภาวะใดคือสภาวะที่ได้ดุล ก็คือการ

พิจารณา “ผลกระทบ” สภาวะที่ได้ดุลนั้น คือสภาวะที่การเจริญเติบโตของส่วนราชการไม่ไปบั่นทอนความ

เจริญเติบโตของสว่นที่เหลอื 

 คุณภาพชวีิต 

หมายความว่า  ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนานั้น  เราต้องค านึงถึงกิจกรรมที่

จ าเป็นต่อการเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตของประชาชนด้วย เราอาจแบ่งคุณภาพชวีิตออกเป็น   2   ระดับ  

ในระดับแรก คือ คุณภาพชีวิตที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานของประชาชน และ 

ในระดับที่สอง คือ  คุณภาพชวีิตที่จ าเป็นต่อการยกระดับชีวติความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 

  ดังนั้น  จึงกล่าวได้ว่า  ค าว่า “คุณภาพชีวิต” นั้น กินความหมายกว้างขวางเพราะ

ครอบคลุมถึงปัจจัยในการด าเนินชีวติต่าง ๆ  ของประชาชนที่จ าเป็นทั้งสองระดับ   เช่น  การศึกษา  รายได้

ตอ่ครัวเรือน   สุขภาพกายและสุขภาพจิต   สุขอนามัยในหมูบ่้าน   เป็นต้น 
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 การอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้อรรถประโยชน์ (Conservation with Utilization) 

ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนานั้น   เราตอ้งค านึงถึงกิจกรรมที่มุง่อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการก าหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จะใช้ประโยชน์จากมันในการพัฒนา

เศรษฐกิจด้วย   การอนุรักษ์จะเกิดขึ้นควบคู่กับการใช้อรรถประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อ   อัตราการทดแทน

สอดคล้องกับอัตราการใชเ้สมอ  นอกจากนีห้ากเราสามารถก าหนดกิจกรรมที่เกื้อหนุนต่อการน ากลับมาใช้

ใหม่ (Recycle)  หรือการหาวัสดุอื่นที่มีต้นทุนต่ ากว่า  โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกว่าก็ย่อม

เอือ้อ านวยใหเ้กิดหลักการข้อนีใ้นการพัฒนาท้องถิ่นของเรา 

 การพ่ึงพาตนเอง (Self-Dependency) 

กิจกรรมที่ท าให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการหล่อเลีย้งชุมชนของ 

ตนเอง  โดยไม่แขวนความอยู่รอดของตนไว้กับแหล่งรายได้ภายนอก  คือ  จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

สอดคล้องกับหลักการข้อนี้   อย่างไรก็ตาม  มิได้หมายความว่าหลักการข้อนีแ้ฝงนัยของการท าให้ชุมชนปิด

ตนเองจากโลกภายนอก 

จุดเน้นของหลักการข้อนีก้็คือ   การลดสัดส่วนของรายได้ที่ต้องพึ่งภายนอกให้นอ้ยลง เชน่   

การหันกลับมาแสวงหารายได้จากสินค้าหัตถกรรมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   ซึ่งสามารถใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นเอง อีกทั้งสินค้านั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในประเทศอยู่อย่างเพียงพอ 

หากสามารถส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้ก็ถือเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 

 

ดังนั้น   การพึ่งพาตนเองจึงมิได้หมายความถึงสัดส่วนของรายได้เท่านั้น  แต่กินความรวม

ไปถึงกิจกรรมที่จะเอือ้อ านวยใหช้าวบ้านสามารถใช้กระบวนการผลิตเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและน ามาซึ่งรายได้

ของตนเอง  โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ชุมชนมอียู่แล้วและเป็นเจา้ของดว้ย 

 ค านงึถงึลูกหลาน (Next Generation) 

การพัฒนาที่ยั่งยืน  คือ  การพัฒนาที่มิได้ค านึงถึงแต่เพียงความเจริญที่เกิดขึ้นแก่คน

ปัจจุบันเท่านั้น  แตจ่ะค านงึถึงดว้ยว่าความเจรญินั้นจะส่งผลเสียต่อคนรุ่นต่อไปหรือไม่  หากส่งผลเสียก็จะ

หลีกเลี่ยงไม่ด าเนนิการในส่วนนั้นโดยเด็ดขาด 

 

ขั้นตอนที่ 6  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทศบาล 

 เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้อง

ท าแล้ว   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพื่อน า

ท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต  ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ  

วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น  และวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง 
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 ทั้งนี ้   วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่องต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น  เชน่  เรื่องการเกษตร  การ

ท่องเที่ยว  การคมนาคมขนส่ง  เป็นต้น  จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่นที่จะ

น าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายตามที่ก าหนดโดยภารกิจหลักของท้องถิ่น 

 ในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ การก าหนดวัตถุประสงค์จะเป็นการก าหนด

วัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจแบ่งขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ออกได้ 3 ขั้นตอน  

คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need) / ปัญหา (Problem) / ข้อจ ากัด(Constraint)/ 

ศักยภาพ (Potential)  หรอืเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า “การวิเคราะห ์NPCP” 

 การวิเคราะห์ N  หรือความต้องการ  จะท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์  ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนและกลุ่มผูเ้กี่ยวข้องมากขึ้น 

การวิเคราะห์ P หรือปัญหา จะท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ มุ่งที่จะจัดการกับสภาพที่บั่นทอน

จุดมุง่หมายหรือประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ C  หรือข้อจ ากัด  จะท าให้ประเมินได้ว่า  ขอบเขตของวัตถุประสงค์ควรเป็นไปสัก

เพียงใด 

การวิเคราะห ์P   หรอืศักยภาพ  เพื่อให้ทราบว่ามีทรัพยากรหรอืปัจจัยใดที่เป็นประโยชน์ตอ่ 

การจัดการกับประเด็นเพื่อการพัฒนาบ้าง  ท าให้เราสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเสริมสร้าง

ศักยภาพที่มีอยู่นั้นได้ และจะช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องพื้นฐานการพัฒนาที่มีอยู่ (Baseline) ที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนานั้นดว้ย 

  ความต้องการ หมายถงึ  ความคาดหวังที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อประเด็น /

      จุดมุง่หมายการพัฒนา 

  ปัญหา  หมายถงึ    สภาพการณ์อันไมพ่ึงประสงค์ หรอืบั่นทอนจุดมุ่งหมาย 

      ของการพัฒนา  แต่อยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้  ขณะที่

      ข้อจ ากัดไม่อยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้ในอนาคตอันใกล้ 

  ศักยภาพ หมายถงึ   ทรัพยากรและปัจจัยที่มีอยู่แล้ว และสามารถน ามาใช้ 

      ประโยชน์ได้ 

 ขั้นตอนที่  2  การน าเอาปัญหามาวิเคราะห์ (Problem  Analysis) 

 จากขั้นตอนแรก  เมื่อเราส ารวจและค้นหาปัญหาต่าง ๆ มาได้จ านวนหนึ่งแล้ว  เราจะน าเอาปัญหา

เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย

หรือประเด็นการพัฒนา  ทั้งนี้ ก็เพราะในการก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา  เราอาจมีจุดมุ่งเพื่อแก้ไข

ปัญหานั่นย่อมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุ   นอกจากนี้ การเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 

ยังชว่ยใหเ้ราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปัญหาหนึ่ง อาจจะมีต่ออกีปัญหาหนึ่งด้วย 
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ปัญหา  อาจมคีวามสัมพันธ์กันสองลักษณะ คือ มีความสัมพันธ์ กับ ไม่มี 

          ความสัมพันธ์กัน เราอาจแบ่งออกเป็นสามแบบ  คือ 

 เป็นสาเหตุของอกีปัญหาหนึ่ง 

 มีสาเหตุรว่มกัน 

 ส่งผลให้อีกปัญหาหนึ่งแปรผันไปอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

 ขั้นตอนที่ 3  ทบทวนนโยบายที่มอียู่ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์ 

 ในขั้นตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบายถูก

ก าหนดโดยผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นทิศทางการด าเนินงาน การทบทวนนโยบายจะท าให้วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ริหารท้องถิ่นมากขึ้น 

 

ขั้นตอนที่ 7  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัย

พื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่ง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง แนวคิดหรือวธิีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว

ขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการในอนาคตได้อย่างไร  อันเป็นการตอบค าถามว่า  “ท้องถิ่นจะ

ไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร” 

 ดังนั้น   ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน   ซึ่ง

เป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ทั้ง

วัตถุประสงค์รวมและวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน  และเมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์รวมแล้ว  หมายความว่าย่อม

บรรลุถึงภารกิจที่ต้องการด้วย  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความส าคัญในเชิงตรรกะ (Logical 

Linkage) ซึ่งกันและกันของกระบวนการขั้นตอนและระดับต่าง ๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชงิกลยุทธ์ 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดแนวทาง (หรืออาจเรียกว่า

ยุทธศาสตรย์่อย)  เพื่อแสดงใหเ้ห็นแนวทางการด าเนินการใหบ้รรลุยุทธศาสตรน์ั้น 

 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  จะต้องน าแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาท าการบูรณาการเพื่อ

ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน  การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 8  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

 เป็นการก าหนดปริมาณหรอืจ านวนสิ่งที่ตอ้งการใหบ้รรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่

ก าหนด จึงเป็นความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ  ของ

กระบวนการด าเนินงาน 

 เป้าหมายที่ดคีวรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. เงื่อนเวลา  ควรระบุว่าต้องการท าอะไรใหบ้รรลุผลเมื่อไหร่ 

2. ปริมาณ  ที่ตอ้งการจะใหเ้กิดขึ้นในจ านวนเท่าไร 

3. คุณภาพ  เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 

4. สถานที่  เป็นการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ 

5. มีความเป็นไปได้ในการใชท้รัพยากรที่มอียู่จริง 

6. ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิน้สุด 

7. กรณีที่มเีป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย  ควรจัดล าดับความส าคัญ หรือความเร่งดว่นไว้

เพื่อให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งดว่น 

เป้าหมาย  = ค ากริยา +  มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการระบุเชิงปรมิาณ , 

        คุณภาพ , สถานที่และก าหนดเวลาไว้อย่างชัดเจน 

ในขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายนี้   องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  จะสามารถก าหนดตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา 

 

ขั้นตอนที่ 9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1– 8 มาจัดท าร่าง

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่ก าหนด  จากนั้นจะน าร่างแผนฯ 

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

น าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

โดยทั่วกันภายใน 15 วันนับแตว่ันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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แผนภูมิกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
พจิารณากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 

 
กพท.จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดเก็บข้อมูล 

- วเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 

- วสิัยทัศน์ 

- พันธกิจ 

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

- ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 

 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

- รวบรวมขอ้มูลแนวทางการพัฒนา/วเิคราะห์ 

- จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

กพท.พจิารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- พจิารณาอนุมัตแิละประกาศใช้ 

- แจ้งสภาทอ้งถิ่น กบจ. อบจ. อ าเภอและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

การวางแผนท่ีดยี่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้

องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  ถ้า

จุดมุง่หมายที่ก าหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยใหก้ารบริหารแผนมทีิศทางมุง่ตรงไปยังจุดมุง่หมายที่ก าหนดไว้

ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

 2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้

องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ   เป็นการให้งานในฝา่ยต่าง  ๆ  มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ด าเนินมี

ความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ  ที่ท า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อใหเ้กิดการประหยัดแก่องค์การ 

 3) ลดความไม่แน่นอน  (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต

ลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต   การวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว     ท าการคาดคะเน

เหตุการณใ์นอนาคตและได้หาแนวทางพจิารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แลว้ 

 4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การ

ควบคุมขึ้น   ทั้งนี้  เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่

กันอาศัยซึ่งกันและกัน  กล่าวคือ  ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่า  แผนก าหนด

จุดมุง่หมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนา้ที่การควบคุม 

 5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (encourages innovation and Creativity) การ

วางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม)  และ

ความคิดสรา้งสรรคท์ั้งนีเ้นื่องจากขณะที่ฝา่ยจัดการมกีารวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้

ท างานด้านการวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์  น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การ

และยังเป็นการสรา้งทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผูบ้ริหาร 

 6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)   ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ

ร่วมแรงรว่มใจในการท างานของผู้บริหาร  และยังเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะ

เขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น  การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและ

พัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผูบ้ริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแข่งขัน(Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ   ท าให้

องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ   ทั้งนี้

เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน   เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  ปรับปรุงสิ่ง

ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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8) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง

เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุง่หมายขององค์การ   ท าให้กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมี

การจัดประสานงานในฝา่ยต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแตล่ะฝา่ยขององค์การ 

 

1.5  องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบาลเมืองล าพูน  ก าหนดให้มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  ประกอบด้วย 

 คณะผู้บริหาร 

1. นายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน     ประธานกรรมการ 

   2. รองนายกเทศมนตร ี (ทุกคน)     กรรมการ 

  สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน ประกอบด้วย 

1. นางสาวบุญทวี  ถานอ้ย สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  2. ดต.ดิเรก  พรนิทรากูล สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  3. นายอภนิันท์  สะค าปัน สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  บุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรคีัดเลือก 3 คน 

   6. นายธนาคม  ขันติพงศ์  ผูท้รงคุณวุฒิ      กรรมการ 

   7. นางอรนุช  ค าธิตา   ผูท้รงคุณวุฒิ      กรรมการ 

   8. นายปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ ผูท้รงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 ผูแ้ทนรัฐวิสาหกิจที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก 3 คน 

  9.  นายปิยบุตร  เฉลิมวงศ์          นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญฯ  กรรมการ 

  10.นางวันดี  สรรค์ศุภศิรกิุล  หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ     กรรมการ 

  11. พ.อ.อ.สุรพล  ศิรคิง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ     กรรมการ 

  ตัวแทนจากประชาคมเมือง 5 คน (ที่ประชาคมเมอืงคัดเลือก) 

  12. นางสาวเกษรา  ลังกาพินธุ์  ตัวแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  13. ด.ต.อนนท์  ลุนทิรานนท์  ตัวแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  14 นางสุดาพร  อรยิะจักร  ตัวแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  15. นางจรวยพร  บุณยเกียรติ  ตัวแทนประชาคมเมือง      กรรมการ  

  16. นายทวี  แก้วทิพย์   ตัวแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  17. นางบุญทิวา  เทียมราช  ตัวแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 
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  คณะกรรมการโดยต าแหนง่ 

  18. ปลัดเทศบาลเมอืงล าพูน    กรรมการและเลขานุการ 

19. ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน/ 

หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ/ 

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน      ผูช่้วยเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงล าพูนมีอ านาจหนา้ที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย

ของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  การผังเมือง  ปัญหาของท้องถิ่น  และให้

ค าปรึกษาหารอืเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ร่วมกันจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 

จัดท ารา่งแผนพัฒนา 

3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ 

4. ใหค้วามเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของแผนงานตามระเบียบข้อ 19 (2) 

5. พิจารณาให้ข้อคดิเห็นเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

6. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  ประกอบด้วย 

 ฝ่ายข้าราชการประจ า 

1. ปลัดเทศบาลเมอืงล าพูน      ประธานกรรมการ 

  2. รองปลัดเทศบาล        กรรมการ 

 3. ผูอ้ านวยการกองคลัง      กรรมการ 

 4. ผูอ้ านวยการกองช่าง       กรรมการ 

 5. ผูอ้ านวยการกองการศกึษา      กรรมการ 

 6. ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 

 7. ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 

 8. ผูอ้ านวยการกองการแพทย์      กรรมการ 

9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      กรรมการ 

 10. ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน      กรรมการและเลขานุการ 

 11. หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ / 

      หัวหน้างานวิเคราะหน์โยบายและแผน/ 

     เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน            กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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 ผู้แทนประชาคมเมือง จ านวน 3 คน 

 12. นายธงชัย  ชัยศรีมา  ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

 13. พ.ต.ท.ประธาน  พรพิริยะวงศ์ ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

 14. นายบุญชว่ย  วรรณเมฆ  ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  มีหน้าที ่ดังนี้ 

จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  

ก าหนดจัดท าร่างแผนปฏิบัติการและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานตาม   ระเบียบฯ ข้อ 19 (1) 

3.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประกอบด้วย 

 สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน  

1. นายไพศาล  สงวนวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

2. นายณรงค์  วงศ์วาร   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

3. นายสวัสดี  ทาใจ   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

 ผู้แทนประชาคมเมือง จ านวน 2 คน 

 4. นายถวัลย์  ค าธง   ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

 5. ด.ต.มนัส  บุญบุรี   ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

 ผู้แทนหน่วยงานราชการ /รัฐวิสาหกิจ (ที่นายกเทศมนตรคีัดเลือก) จ านวน 2 คน 

 6. นายสุทัศน ์ องค์คุณา  ผูแ้ทนหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 

 7. นายสมพงศ์  ค าสาร   ผูแ้ทนหน่วยราชการ  กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก) จ านวน 2 คน 

 8. นายนิวัฒชัย รัตนชเลศ  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 9. นางจนิดา  รัตนอังกูร  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ข้าราชการประจ า จ านวน 2 คน 

10. ปลัดเทศบาล       กรรมการ 

 11. ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน     กรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีหน้าที ่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา 

เทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี  ทั้งนี ้ ให้ตดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการน าแผนพัฒนาเทศบาลไปปฏิบัติ 

เทศบาลเชื่อมั่นว่าเมื่อได้มกีารน าแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาเทศบาลเมืองล าพูนไปปฏิบัติแล้วจะ 

สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  รวมทั้งสอดคล้องและบรรลุ

ถึงนโยบายในการพัฒนาระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ   แต่การน าแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าวไปปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้นั้น  

ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าเทศบาลจะต้องมีหรือได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการบริหารงานอย่าง

เพียงพอ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคล  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก  หากเทศบาลมีหรือได้รับการสนับสนุน

ทรัพยากรดังกล่าวอย่างพร้อมสรรพแล้ว    ย่อมจะท าให้การพัฒนาเทศบาลในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ บรรลุผล

ตามที่มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน 
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บทที่ 2  

สภาพทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมอืงล าพูน 

 จังหวัดล าพูน  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ                  

ที่สามารถจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง         

หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนาคต  โดยตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ  และเส้นแวงที่ 99 

องศาตะวันออก  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 685 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์   และ 726 กิโลเมตร โดยทาง

รถไฟ   เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.08   ตาราง

กิโลเมตร  หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณ

ที่กว้างที่สุดประมาณ 43 กิโลเมตร  และยาวจากเหนอืจดใต้ 136  กิโลเมตร 

 

2.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองล าพูน 

เทศบาลเมืองล าพูน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองล าพูน   

พ.ศ. 2479   มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร  และมีตราประจ า

เทศบาลเป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย   ปัจจุบันส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

 

2.1.1 สภาพท่ัวไป 

(1) ประวัติศาสตร์ และการก่อตั้ง  

  ล าพูน เป็นเมอืงโบราณที่มปีระวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย  

มีความรุ่งเรอืงมาแต่อดีต อายุประมาณ  1,354  ปี  และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณ

ไว้มากที่สุด  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย  มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์              

ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดจามเทวี  อนุสาวรีย์ 

พระนางจามเทวี  วัดมหาวัน  กู่ช้าง  กู่ม้า  เป็นต้น  นอกจากนี้บริเวณศูนย์กลางเมืองเป็นเขตเมืองเก่า  

มีคูเมอืงลอ้มรอบ พร้อมประตูเมืองสี่ทิศ มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร 
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(2) ที่ตั้ง อาณาเขต และการปกครอง 

  ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 685 

กิโลเมตร อยู่บนที่ราบทางด้านตะวันตกของแม่น้ ากวง ตัวเมืองช้ันในมีคูเมืองล้อมรอบจากอดีตเมือง              

“หรภิุญไชย”  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเหมืองง่า ทิศตะวันออก

ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเวียงยอง ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อเขต เทศบาลต าบลสันต้นธง อ าเภอเมือง         

จังหวัดล าพูน 

 การปกครอง ส่วนใหญ่อยู่ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีพื้นที่

ครอบคลุม   6 ตารางกิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ   

 ภูมิประเทศ เทศบาลเมืองล าพูน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทางด้านทิศ

ตะวันตกของแม่น้ ากวง  ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของแอ่งที่ ราบเ ชียงใหม่  - ล าพูน  มีความสูงที่ ระดับ 

290.29 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต่ า  

 ภูมิอากาศ เทศบาลเมืองล าพูนตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น 

และมีแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล จึงมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือ ฤดูร้อน 

(เดือนมีนาคม-เมษายน ) ฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) และ ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – 

กุมภาพันธ์ ) 
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  2.1.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 (1) โครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 การคมนาคมขนส่ง เทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในเขตจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นจังหวัด              

ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การคมนาคมขนส่งสามารถเดินทางได้หลายประเภทดังนี้ 

 ทางรถไฟ  มีขบวนรถไฟขึน้และล่องผ่านสถานีรถไฟจังหวัดล าพูน  เป็นรถขบวนสินค้า 

6 ขบวน และรถโดยสาร 16 ขบวน โดยส่วนใหญ่แล้วจะจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟล าพูน           

ทุกขบวน ระยะทางจากล าพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 726 กิโลเมตร 

 ทางรถยนต์ การเดินทางเข้าสู่เมืองล าพูน  สามารถเดินทางได้โดยถนนสายหลัก 

คือ สาย 11 และสาย 106 โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงล าพูน 685 กิโลเมตรและติดต่อกับจังหวัด

ใกล้เคียงได้หลายจังหวัด ดังนี้ 

  ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 

33 กิโลเมตร (สายซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง - เชียงใหม่) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106  ระยะทาง 

26 กม. และสามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 ระยะทาง

ประมาณ 210 กิโลเมตร 

 

  ติดต่อกับจังหวัดล ำปำง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 

กิโลเมตร  และจากจังหวัดล าปาง สามารถติดต่อกับจังหวัดพะเยาและเชยีงราย โดยถนนหมายเลข 1 

 ทางอากาศ สามารถเดินทางมายังเมืองล าพูนได้โดยเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ–

เชียงใหม่ ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ส่วนการเดินทางจากท่า

อากาศยานจังหวัดเชยีงใหม่–ล าพูนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์รับจา้ง 

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ระบบการคมนาคมพื้นที่ภายในและ

ระหว่างพื้นที่รอบนอก อาศัยระบบถนนเป็นหลัก ลักษณะโครงข่ายเป็นแบบถนนกระจายการจราจร มีถนน

รวม 15 สาย ครอบคลุมพืน้ที่ในเขตเทศบาล มีถนนสายต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

 ถนนสายหลัก เป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพืน้ที่และสามารถเชื่อมโยงระหว่างพืน้ที่ ได้แก่ 

ถนนเจรญิราษฎร์ ท าหนา้ที่เช่ือมกับจังหวัดเชยีงใหม่กับถนนสาย 106  ถนนอินทยงยศ ท าหน้าที่เชื่อมถนน    

เจริญราษฎร์เข้าสู่ตัวเมือง  และถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ท าหน้าที่เชื่อมกับอ าเภอป่าซาง และ

จังหวัดล าปาง 
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 ถนนสายรอง เป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพื้นที่ ได้แก่ ถนนรอบเมืองนอก-ถนนรอบ

เมืองใน ท าหน้าที่คมนาคมในบริเวณคูเมือง ถนนสนามกีฬา ถนนสันป่ายาง ถนนพระคงฤาษี ถนนมุกดา 

ถนนเจรญิตา   ถนนวังซ้าย ถนนวังขวา ถนนไชยมงคล และถนนพนังจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ เป็นถนนเลียบ        

ล าน้ ากวง 

 ถนนสายย่อย เป็นถนน ซอยต่างๆ ที่ใช้เดินทางเชื่อมถนนสายหลักและเดินทางใน

ระยะใกล้ๆ  

  นอกจากนีใ้นเขตเทศบาลเมอืงล าพูนยังมีสะพานขา้มแม่น้ ากวงอกี 6 แห่ง ได้แก่ สะพานท่า

นาง สะพานท่าขาม สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพานท่าสิงห์ สะพานบ้านยู้ และสะพานเลียบทางรถไฟ 

ส าหรับเดินทางข้ามแม่น้ าด้วย ดังแสดงระบบคมนาคมในรูปที่ 2.1.2-1 ซึ่งจะพบว่า สัดส่วนถนนมีถึง ร้อย

ละ 4.6 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด และยังมีทางเท้า 19 สาย  ระยะทาง 10 กม. และระบบระบายน้ า  61 

สาย ระยะทาง 26 กม.  

     2.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม  

  1)  ด้านคุณภาพน้ า 

คุณภาพแม่น้ ากวง  

แม่น้ ากวงเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าปิงตอนบนมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาที่อยู่ในเขตอ าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่แม่น้ านี้ไหลผ่านอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่,อ าเภอเมือง 

และอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูนและมาบรรจบกับแมน่้ าปิงที่บริเวณหมู่บ้านสบทา อ าเภอป่าซาง ซึ่งจากผล

การตรวจสอบคุณภาพน้ าแมก่วงจ านวน 10 จุดตรวจวัด  

1.สะพานขา้มแม่น้ ากวงบ้านท่าตน้กวาง อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม่ 

2.สะพานขา้มบ้านศรดีอนชัย ต าบลอุโมงค ์อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

3.สะพานสวนริมปิง ต าบลเหมอืงง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

4.สะพานข้ามซุปเปอร์ไฮเวย์ข้ามล าน้ ากวง ต าบลเหมอืงง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

5.สะพานศรบีุญยืน ต าบลเหมอืงา่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

6.สะพานวังตอง ต าบลเหมอืงง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

7.สะพานท่านาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

8.สะพานศรีเมอืงยู้ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

9.สะพานวังไฮ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10.สะพานท่าจักร ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
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จากการตรวจวัดคุณภาพน้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ พบว่า 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.4 อุณหภูมิ ( °C) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.5 ปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 และค่าบีโอดี (BOD) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 จากผล

ดังกล่าวสามารถสรุปได้วา่ แม่น้ ากวง จัดอยู่ในแหล่งน้ าผวิดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจาก

กิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ 1)การอุปโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ และ

ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 2) การอุตสาหกรรม โดยเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

แหลง่น้ าผวิดินตามประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)  
 

ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ ข้อมูลเฉลี่ย เดอืนเมษายน 2557- 

ธันวาคม 2557 

  2) การบ าบัดน้ าเสีย 

  จากปัญหาน้ าเสียในเขตเทศบาลที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนในและ

นอกเขตเทศบาล ทางเทศบาลจึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล 

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนทั้งหมด ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 

2546  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 582 ล้านบาท ระบบบ าบัดและรวบรวมน้ าเสีย  เทศบาลเมือง

ล าพูน ตั้งอยู่ที่บริเวณฌาปนสถานบ้านหลวย บนเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบกึ่งเท 

(SEQUENCING BATCH RELATOR ,SBR) สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณวันละ10,000 ลบ.ม/วัน 

ปัจจุบันรับน้ าเสียจากเขตเทศบาลมาบ าบัดเฉลี่ยวันละกว่า 2,500 – 3,000 ลบ.ม. 

  การจัดการน้ าเสียของเทศบาลเมืองล าพูนประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 

ระบบรวบรวมน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสียโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย     

  ระบบ รวบรวมน้ าเสียของเทศบาลเมืองล าพูนเป็นระบบรวม (Combined System) ที่ท า

หน้าที่รวบรวมทั้งน้ าเสียและน้ าฝน โดยในกรณีที่ฝนไม่ตกจะมีเพียงน้ าเสียที่ถูกรวบรวมไปบ าบัดระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ส่วนในกรณีที่มฝีนตกก็จะมีทั้งน้ าเสียและน้ าฝนที่ถูกรวบรวมและส่งต่อไปยัง ระบบบ าบัด

น้ าเสีย แต่หากมีฝนตกหนักมากจนท าให้น้ าเสียและน้ าฝนมีปริมาณรวมกันมากเกินกว่าที่  ระบบบ าบัด

น้ าเสียจะรองรับได้ ก็จะท าการระบายน้ าบางสว่นออกไปโดยน้ าที่ระบายออกไปนั้นจะมีทั้งน้ าฝนและน้ า 

เสียที่เจอืจางจนมสีภาพอยู่ในเกณฑท์ี่รองรับได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า 

   ส่วนที่ 2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบ บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองล าพูน เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยกระบวนการ

ทางชีววิทยาเป็นหลักในการก าจัดมวลสาร ที่ปนเปื้อนมากับน้ าที่เรียกว่า "ระบบบ าบัดน้ าเสีย" แบบกึ่งเท 
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(Sequencing Batch Reactor, SBR)" และยังมีการใช้กระบวนการทางกายภาพช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าให้มคีวามเหมาะ สมต่อการบ าบัดด้วย 

  3)  การก าจัดขยะมูลฝอย 

  เทศบาลเมืองล าพูน   มีขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณวันละ  16 – 18  ตัน  โดยใช้

รถบรรทุกขยะในการเก็บขน  6  คัน  ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล 17  ชุมชน  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา  

เทศบาล ฯ  ได้มีโครงการเพื่อสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะ  เช่น  โครงการหมักปุ๋ยในบ้าน  

โครงการธนาคารขยะในชุมชน  โครงการผ้าป่ารีไซเคิล  ฯลฯ  เป็นต้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ในชุมชนเป็นอย่างดี  ท าให้ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ลดลงจากเฉลี่ยวันละ  16 – 24  ตัน  คงเหลือเฉลี่ย            

วันละ  16 – 18  ตัน เท่านั้นนอกจากนีเ้ทศบาล ฯ  ยังได้รว่มกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดตั้ง

กลุ่มซาเล้ง  เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิล  ตามชุมชนต่างๆ  ทุกๆ วันพฤหัสบดีของสัปดาห์   เพื่อช่วยลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัดอกีทางหนึ่งดว้ย  ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอย  ทางเทศบาล ฯ  ได้น ากิ่งไม้  ใบไม้  

และเศษวัชพืชไปท าการหมักปุ๋ยชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  ส่วนขยะทั่วไปได้จ้าง

เหมาเอกชนน าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล 

4) ด้านมลภาวะทางอากาศและเสียง 

  ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศจากสถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ  บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน  (ชุมชนบ้านหลวย)  ซึ่งได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรวมขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าพูน  ข้อมูลคุณภาพอากาศประจ าปี  2558 ที่ผ่านมานั้น พบพรารามิเตอร์ที่มีค่าเกินกว่า

มาตรฐาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นละอองในเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2558 มีค่าเฉลี่ย

คือ 54,77,99,58 ตามล าดับ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยปกติค่าความหนาแน่น

ของฝุ่นละอองไม่ควรเกิน 120 ไมครอน รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
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ค ุณภาพอากาศในพ ้ืนท ่ีบร ิเวณ ต.ในเม ือง อ.เม ือง จ.ลำ พ ูน ป ี 2558 
 
 
 

เด ือน 

ก ๊าซซ ัลเฟอร ์ไดออกไซด ์  ( SO2 ) ก ๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ ( NO2 ) ก ๊าซคาร ์บอนมอนอกไซด ์ ( CO ) ก ๊าซคาร ์บอนมอนอกไซด ์ ( CO ) ก ๊าซโอโซน  ( O3 ) ก ๊าซโอโซน  ( O3 ) ฝ ่  ุนละอองขนาดไม ่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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รายเด ือน 

ค ่าเฉลี่ย 8 ช ั่วโมง  ( ppb ) ค ่าเฉลี่ย 
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3 

) ค ่าเฉล่ีย 

รายเด ือน ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ้ัง > std. ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ั้ง > std. ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ั้ง > std. ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ั้ง > std. ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ั้ง > std. ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ั้ง > std. ค ่าส ูงส ุด ค ่าต่ าส ุด คร ั้ง > std. 
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 (2) สาธารณูปโภค   

  - ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน รับกระแสไฟฟ้าโดยสั่งซื้อมาจากสถานี

จ่ายไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญ 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง และโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถให้บริการไฟฟ้าได้อย่าง

ครอบคลุมพืน้ที่ของจังหวัดและครอบคลุมในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน  โดยในส่วนการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองล าพูน ในการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด 

ครอบคลุมทั้งหมด 17 ชุมชน จ านวนโคมติดตั้งทั้งสิ้น 1,518 โคม โดยมีจุดติดตั้งมิเตอร์และชุดควบคุม

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จ านวน 40 จุด  ปัจจุบัน เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินตามถนนสายหลักเป็นการน าร่อง เช่น ถนนอินทยงยศ ถนนรอบเมืองใน          

ถนนเจริญราษฎร์ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองเก่าล าพูนในเขตเมืองอนุรักษ์ 

  -ประปา  ส านักงานประปาจังหวัดล าพูน มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและจ่ายประปา

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดล าพูน โดยใช้แหล่งน้ าดิบ การประปาใช้น้ าผิวดิน(แม่น้ าปิง) พื้นที่จ่ายน้ า ใน

เขตเทศบาลเมอืงล 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 ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน พ.ศ.2548 จ านวน 2 แห่ง คือ ระบบประปาชุมชน

สันดอนรอม ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้านหลวย เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือน

ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ า จ านวน 31 ราย    และระบบประปาชุมชนหน้าสถานี

รถไฟ  ได้จ่ายน้ าไปยังผูใ้ช้น้ าในชุมชนไก่แก้ว    เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน มีผู้ใชน้้ า จ านวน 30 ราย 

 ระบบประปาชุมชนสันดอนรอม  ได้จ่ายน้ าไปยังผูใ้ช้น้ าในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้าน

หลวย ปรากฏว่าน้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ าบาดาล แรงดันอยู่ในเกณฑด์ี   

 ส าหรับระบบประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ   ได้จ่ายน้ าไปยังผูใ้ช้น้ าในชุมชนไก่แก้ว ปรากฏ

ว่าน้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ าบาดาล  

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและใช้น้ าประปาชุมชนสันดอนรอมและประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 

1.ค่าส ารวจ รายละ 30 บาท 

    ประปาชุมชนจะท าการส ารวจ ท าผัง ประมาณการ ตรวจจุดการใช้น้ าพร้อมทั้งจะเป็นผู้ก าหนด

ขนาด  ชนิด และแนวเส้นท่อ โดยผูใ้ช้น้ าเป็นผู้จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา 
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2.ค่ามาตรวัดน้ า และค่าธรรมเนียมประสานมาตรวัดน้ า 

รายการ ขนาดมาตรวัดน้ า 

ค่ามาตรวัดน้ า (บาท) ½ น้ิว ¾ น้ิว 1 นิ้ว 1 ½ น้ิว 2 น้ิว 4 นิ้ว 

ค่าตรวจสอบ  (บาท) 800 1,200 1,800 4,500 8,500 20,000 

ค่าธรรมเนียม 

ประสานมาตร (บาท) 

100 150 200 400 600 1,000 

200 500 1,000 1,500 2,000 3,000 

กรณีหยุดใช้น้ า  100 กรณีหยุดใช้น้ า 100 

กรณีถูกตัดน้ า   200 กรณีถูกตัดน้ า  200 

ราคามาตรวัดน้ าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ และก าหนดให้ผูข้อใช้น้ าซือ้มาตรวัดน้ า

จากประปาชุมชน กรณีที่ประปาชุมชนไม่มีมาตรวัดน้ าจ าหน่าย ให้ผู้ใช้น้ าจัดหาซือ้ด้วยตนเองแต่ตอ้งให้

ประปาชุมชนเป็นผูก้ าหนดขนาดและยี่หอ้ และต้องน ามาตรไปให้ประปาชุมชนตรวจสอบก่อนโดยคิดค่า

ตรวจสอบตามที่ก าหนด 

3.ค่าธรรมเนียมประสานท่อเมน  จ านวน 200 บาท 

4.ค่าแรงงานต่อท่อ วางท่อ และการตรวจสอบ 

สภาพพื้นที่ 

(บาท/เมตร) 

ขนาดท่อ 

½ - 2 นิว้ 3 – 4 นิว้ 6 – 8 นิว้ 

 

พืน้ดิน 

30 60 120 

* 200 * 500 * 1,000 

พืน้ที่ราดยาง 
40 80 160 

* 400 * 800 * 1,200 

พืน้ที่คอนกรีต 
80 160 300 

* 600 * 1,200 * 1,800 

ค่าตรวจ(บาท/เมตร) 10 20 30 

ต่อท่อไม่เกิน 10 เมตร ใหค้ิดในราคาเหมาจา่ย 

หมายเหตุ * เป็นราคาเหมาจา่ย 

 ผู้ใช้น้ าประสงค์จะให้ประปาชุมชนวางท่อเมนประปาให้ ก็จะพิจารณาด าเนินการให้โดยคิด

ค่าแรงงานขุดดินวางท่อ แต่ถ้าผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะวางท่อเมนประปาเอง ประปาชุมชนจะคิดค่าแรง

ต่อท่อเหมาจา่ยระยะ 10 เมตรแรก และเมตรต่อไปคิดค่าตรวจสอบตามตารางที่ก าหนดข้างต้น 
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5.ค่าประกันการใช้น้ า ให้เรียกเก็บค่าประกันการใชน้้ าประปาตามประเภทของอาคารและขนาด

ของมาตรวัดน้ าดังนี้ 

 

ประเภทอาคาร ½ นิว้ ¾ นิว้ 1 นิ้ว 1 ½ นิว้ 4 นิว้ 

บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ 200 500 1,000 2,000 3,000 

โรงงาน โรงแรม หอพัก 

ร้านอาหาร อุตสาหกรรม 
1,000 2,000 3,000 

ขอใช้น้ าช่ัวคราว 1,000 2,000 

สถานที่ราชการ บ้านพักของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และวัด 

ยกเว้นการเรียกเก็บเงินคา่ประกันการใช้น้ า 

6.ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ 

 - ค่าน้ าขายปลีก/ใช้น้ าช่ัวคราว  ลูกบาศก์เมตรละ    10  บาท 

 - ค่าเช่ามาตรวัดน้ าช่ัวคราว  เดือนละ    100 บาท 

 - ค่าธรรมเนียมการโอนเปลี่ยนชื่อผูใ้ช้น้ า ครัง้ละ      100 บาท 

 - ค่าตรวจสอบกรณียื่นขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ า ครั้งละ  100 บาท 

 

7. อัตราค่าน้ าประปาและค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า 

 - ค่าน้ าประปาคิดเป็นลูกบาศก์เมตรๆ ละ             5  บาท 

 - ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าคิดเป็นรายเดือนๆ ละ  20 บาท 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

1.ไม่มบีุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ มเีพียงพนักงานจ้างเพียง 1 คน 

2.การจ่ายน้ าประปาชุมชนหนา้สถานีรถไฟ ไม่สามารถจ่ายน้ าบริการไปยังชุมชนหน้าสถานีรถไฟได้   

เนื่องจากระยะทางส่งน้ าไกล ท าให้แรงดันของน้ าต่ า    ในการแก้ไขต้องท าการติดตั้งปั๊มเพื่อเพิ่ม   แรงดัน

น้ าซึ่งต้องใช้งบประมาณด าเนนิงานสูง 

  - โทรศัพท์    การบริการโทรศัพท์ที่เปิดบริการในจังหวัดล าพูน ม ี2 หนว่ยงาน คือ บริษัท

TOT จ ากัด (มหาชน) โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาหน้าศาลากลางจังหวัดล าพูน สาขาอ าเภอ            

ป่าซาง และสาขาบิ๊กซี ล าพูน มีจ านวนเลขหมายที่ให้บริการ 37,189 ราย  และ TT&T ปี 2557                  

มีจ านวนเลขหมายที่ให้บริการ 48,053 ราย  นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ)                     

เปิดให้บริการในพืน้ที่ซึ่งสามารถใช้บริการได้ดี                 
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  - โทรคมนาคมและสื่อสารบริการโทรคมนาคมและสื่อสารได้แก่ ไปรษณีย์ วิทยุ โทรสาร 

โทรเลข เทเล็กซ์ และวงจรเช่าหรือสายเคเบิลทีวี มีให้บริการในพื้นที่ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ที่เริ่มมีการ

น ามาใช้มากขึ้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและการเผยแพร่ข่าวสารโดยเทศบาล

เมืองล าพูนได้ด าเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wifi ชุมชน) ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการน าร่องให้บริการ 7 จุด คือ 

1.บริเวณส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน 

2.บริเวณวัดพระธาตุหรภิุญชัยวรมหาวิหาร 

3.บริเวณพิพิธภัณฑชุ์มชนเมืองล าพูน 

4.บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ 

5.บริเวณลานเจ้าแมจ่ามเทวี และตลาดโต้รุง่ 

6.บริเวณสวนสาธารณะคุณธรรม(น้ าพุชา้ง) หนา้วัดมหาวัน 

7.บริเวณร้านค้าชุมชน เทศบาลเมอืงล าพูน ข้างขัวมุงหนา้วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถใช้อนิเตอร์เน็ต  Wifi Free โดยไม่จ ากัดการให้บริการ เป็นการยกระดับ

คุณภาพการให้บริการอนิเตอร์เน็ตทางดา้นข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศและให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวใน

การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการให้บริการ อินเตอรเ์น็ต Wifi Free 6 ช่ัวโมง/วัน 

ดังนัน้  เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้รเิริ่มและจัดซือ้ที่ดนิบริเวณใกล้กับโบราณสถานเจา้พ่อ 

กู่ช้าง เมื่อปี พ.ศ.2552  พื้นที่ 12 ไร่ 88.8 ตารางวา และปัจจุบันได้ด าเนินการออกแบบปรับภูมิทัศน์

เพื่อจัดสรา้งสวนสาธารณะ   ลานกิจกรรม    ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในลักษณะ

การจัดสร้างสวนภายใต้ชื่อ “สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม่วนใจ๋)”   เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออก

ก าลังกายพักผอ่นหย่อนใจ 

 (3) สาธารณูปการ   

  - การศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 มีสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนรวม 13 แห่ง                      

เป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 3 แห่ง มัธยมศึกษา  4 แห่ง อุดมศึกษา 1 แห่ง  และมหาวิทยาลัย

สงฆ์ 1 แหง่ มีสถานศกึษาในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 1 แหง่  

  - ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัด

ล าพูนมีจ านวนวัดทั้งหมด 398 วัด แยกเป็น ธรรมยุต 4 วัด มหานิกาย 394 วัด  พระอารามหลวง 2 วัด 

วัดราษฎร์ 396 วัด วิสุงคามสีมา 287 วัด ส านักสงฆ์ 111 แห่ง ที่พักสงฆ์ 73 แห่ง วัดร้าง 277 วัด ซึ่ง

ในเขตเทศบาลมวีัด จ านวน 19 วัด 
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  -  การสาธารณสุข  นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2548 ได้สมัครขึ้นเป็นหน่วยบริการ

ประจ าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารูปแบบ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”และโรงพยาบาลล าพูนเป็นหน่วย

บริการรับ-ส่งต่อ โดยในปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมือง

ล าพูน จ านวน     1     แห่ง ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม 

จ านวน 5 แห่ง  คลินิกแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง จ านวน   12 แห่ง คลินิกทันตกรรม จ านวน  8 แห่ง 

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพ จ านวน  3  แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จ านวน   14     

แห่ง มีการป้องกันและควบคุมโรงฆ่าสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และจังหวัดล าพุนมีโรงพยาบาลอยู่นอกเขต

เทศบาลเมอืงล าพูน จ านวน     10     แห่ง 

   -สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลไม่มีสวนสาธารณะที่เป็นแหล่ง

นันทนาการขนาดใหญ่ที่ชัดเจน มีเพียงพื้นที่ขนาดเล็กริมน้ าแม่กวงและเชิงสะพาน ซึ่งได้มีการปรับปรุง            

เป็นทางเดินออกก าลังและเส้นทางจักรยานบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสวนสาธารณะมหาวัน 

นอกนั้นเป็นสวนหย่อมหรือเกาะกลางริมถนน มีสนามกีฬาจังหวัดล าพูนขนาด 60 ไร่ ที่สามารถใช้            

เป็นแหล่งสันทนาการได้ แต่ก็ถือว่ายังขาดแคลนพืน้ที่ส าหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ หรอืประเพณีส าคัญอยู่   

ดังนั้น  เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้ริเริ่มและจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับโบราณสถานเจ้าพ่อกู่ช้าง 

เมื่อปี พ.ศ.2552  พื้นที่ 12 ไร่ 88.8 ตารางวา และปัจจุบันได้ด าเนินการออกแบบปรับภูมิทัศน์                

เพื่อจัดสรา้งสวนสาธารณะ   ลานกิจกรรม    ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในลักษณะ

การจัดสรา้งสวนภายใต้ช่ือ “สวนสาธารณะกู่ชา้ง(สวนม่วนใจ๋)” เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกก าลัง

กายพักผอ่นหย่อนใจ 
 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองล าพูนประจ าปี พ.ศ.2559 

1.สวนสาธารณะจ านวน   6 แห่งรวมเป็นเน้ือที่  58,105  ตารางเมตร 

ล าดับ สถานที่ 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ตร.ม.) 

คดิเป็นเนื้อที่ 

(ไร)่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

สวนสาธารณะท่าขาม 

สวนสาธารณะอนุสาวรยี์เจ้าแมจ่ามเทวี 

สวนสาธารณะ(หน้าโบราณสถานกู่ชา้ง) 

สวนสาธารณะคุณธรรม(น้ าพุชา้ง) 

สวนสาธารณะหน้าวัดสันป่ายางหลวง 

สวนสาธารณะกู่ช้าง(สวนม่วนใจ)๋ 

 

22,000 

5,400 

3,405 

1,700 

6,400 

19,200 

14-0-0 ไร่ 

3-1-50 ไร่ 

2-1-51-25 

ไร่ 

1-0-25 ไร่ 

4-0-0 ไร่ 

12-0-0 ไร่ 
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2. สวนหย่อมจ านวน 10  แห่งรวมเป็นเน้ือที่  13.976  ตารางเมตร 

ล าดับ สถานที่ 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ตร.ม.) 

คดิเป็นเนื้อที่ 

(ไร่) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

สวนส านักงานเทศบาล 

สวนเจ้าหญิงล าเจยีก(หอนาฬิกา) 

สวนสาธารณะคุณธรรมสมานสามัคคี(ปั๊มน้ ามันสามหาร) 

สวนหลังหอ้งสมุดประชาชน 

สวนโค้งคูบา 

สวนเจ้าหญิงแขกแก้ว(ข้างหนองจามเทวี) 

สวนฮ่อมช้าง 

สวนกู่พญาทิพย์ 

สวนเตโค 

สวนชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 

5,300 

680 

520 

845 

480 

2,551 

1,200 

- 

1,800 

600 

3-1-25 ไร่ 

0-1-70 ไร่ 

0-1-3 ไร่ 

0-2-1 

1.25 ไร่ 

0-1-20 ไร่ 

0-2-10 ไร่ 

0-0-17.5 ไร่ 

1-0-50 ไร่ 

- 

 

  3.พื้นที่สีเขียวไม้ยืนต้น 

 (พืน้ที่สีเขียวไม้ยนืต้นได้แก่พืน้ที่สีเขียวที่มไีม้ยืนตน้ขึน้อยู่เป็นส่วนใหญ่)แบ่งออกเป็น 

 1. พืน้ที่สีเขียวแนวถนนในเขตเทศบาล   เนือ้ที่รวม  2 กิโลเมตร 

 2. พืน้ที่สีเขียวแนวคลอง/ล าน้ า(ริมฝัง่แมน่้ ากวง)  เนือ้ที่รวม 3 กิโลเมตร 

  3. พืน้ที่สีเขียวรอบแหล่งน้ า/บึง(รอบคูเมือง15คู)  เนือ้ที่รวม 11,913 ตารางเมตร     
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    พื้นที่สีเขียวรอบคูเมือง  15  คูเมือง  

ล าดับ สถานที่ 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ตร.ม.) 

พื้นที่สีเขียว 

(ตร.ม.) 
หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

คูเมืองที่ 1 

คูเมืองที่ 2 

คูเมืองที่ 3 

คูเมืองที่ 4 

คูเมืองที่ 5 

คูเมืองที่ 6 

คูเมืองที่ 7 

คูเมืองที่ 8 

คูเมืองที่ 9 

คูเมืองที่ 10 

คูเมืองที่ 11 

คูเมืองที่ 12 

คูเมืองที่ 13 

คูเมืองที่ 14 

คูเมืองที่ 15 

 

745 

3,662 

2,802 

2,374 

1,053 

1,993 

912 

174 

2,396 

4,043 

2,875 

782 

1,495 

2,236 

2,006 

283 

1,954 

1,513 

753 

368 

684 

380 

87 

918 

1,384 

1,142 

372 

715 

680 

680 

 

4. พื้นที่สีเขียวอื่นๆ ได้แก่  เกาะกลางถนนรอบเมอืงนอก,เกาะกลางถนนรอบเมอืงใน  

2.1.3  สภาพเศรษฐกิจ และสังคม  

 (1) สภาพเศรษฐกิจ  

  - การประกอบอาชีพและรายได้ ประชาชนส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 

รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และรับราชการ  โดยล าพูนมีสินค้าที่ขึ้นชื่อ ได้แก่  แหนม 

น้ าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคบหมูและมีผลไม้ขึ้นช่ือคอื ล าไยเนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จงึมปีระชากรบางสว่นประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม   
 

  - การเกษตรกรรม  ล าพูนเป็นเมืองที่มีความส าคัญด้านการเกษตร โดยมีผลผลิต

การเกษตรที่มีชื่อเสียงคือ ล าไย ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณรอบนอกเขตเมือง และมี

ตลาดอยู่ในเขตเมืองล าพูน 
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  -  อุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส าหรับ

โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี จ านวน   68  โรงงาน เงินลงทุน 26,867 ล้านบาท  และมี

สวนอุตสาหกรรมเอกชนในเครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง  จ ากัด  จ านวน  9 โรงงาน  เงินลงทุน

ประมาณ 1,131 ล้านบาท  อยู่บริเวณรอบนอกเมืองด้านตะวันตก และมีประชาชนจากตัวเมืองไปท างาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก 
 

  -  พาณิชยกรรมและบริการ  ย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณสองฝั่งถนนเจริญราษฎร์และ

ถนนอินทยงยศ มีตลาดสด 3 แหง่  และธนาคาร 11 แหง่  
 

  - การท่องเที่ยว  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ได้แก่ วัดจามเทวี วัด

พระธาตุหรภิุญไชย กู่ชา้ง กู่ม้า พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติหริภุญไชย(ล าพูน) และอนุสาวรยี์พระนางจามเทวี 

 

 (2) สภาพสังคม  

  - ประชากรและครัวเรือน  ในปี 2559 มีจ านวนประชากรรวม 12,437 คน  ชาย 

5,708 คน หญงิ 6,729 คน จ านวนครัวเรือน 6,960 ครัวเรือน มีชุมชนจ านวน 17 ชุมชน (ข้อมูลจาก 

งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงล าพูน เมื่อมีนาคม 255๙) 
 

  - เชื้อชาติและภาษา ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่พักอาศัยมานาน

หรอืเป็นคนดั้งเดิมพื้นเมอืง มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง เรียกว่าค าเมอืง  

-  วัฒนธรมประเพณีและวิถีชีวิต ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา นับถือ

ศาสนาครสิต์ และอิสลาม  ประเพณีของชาวเมืองล าพูน เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 

มีงานประเพณีส าคัญ  คอื ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหรภิุญไชย  งานพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรยี์พระนาง 

 

จามเทวี  เทศกาลล าไย  งานพิธีด าหัวครูบาศรีวิชัย ประเพณีบวชนาคล าพูนหรือแห่ลูกแก้ว ประเพณี                

ปอยหลวง ประเพณีวันสงกรานต์หรอืปี๋ใหมเ่มือง ประเพณีลอยกระทงหรอืยี่เป็ง ส าหรับวัฒนธรรมที่เด่นชัด

คือ การแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะเป็นล้านนา คือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ(กางเกงขาก๊วย) สวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือ             

ผ้าพื้นเมือง และคาดผ้าที่พุง ส่วนผู้หญิงให้นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรม           

การแขง่ขันตกีลองหลวงอันเก่าแก่ด้วย 
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2.1.4 การเมืองและการบริหาร  

 (1) โครงสร้างการบริหาร  

 เทศบาลเมืองล าพูน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมื่อปี  พ.ศ. 2479 มี

ตราประจ าเทศบาลเป็นรูปพระธาตุหริภุญไชย ปัจจุบันส านักงานเทศบาล  ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถ.เทศบาล 1     

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน การบริหารราชการในรูปแบบการปกครองท้องถิ่น โดยมีทั้งฝ่าย

การเมืองหรือสภาเทศบาลและฝ่ายบริหาร  ซึ่งฝ่ายการเมืองจะต้องมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี 

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนฝ่ายบริหาร เป็นพนักงานที่ท างานประจ าตาม

กอง/งานต่างๆ โครงสรา้งการบริหารของเทศบาลเมืองล าพูนแสดงได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารของเทศบาลเมืองล าพูน 
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(2) อัตราก าลังพนักงานเทศบาล 

  จากโครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลเมืองล าพูน ซึ่งประกอบด้วยการท างาน               

ในหลายๆฝ่าย บุคลากรและพนักงานเทศบาลของเทศบาลในปี 2559 
ส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ/ระดับ รวม ลูก 

จ้าง 

ประ 

จ า 

พนักงาน

จ้าง 

ตาม 

ภารกิจ 

พนัก 

งาน

จ้าง

ทั่วไป 

รวม รวม

พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงาน

จ้าง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ส ก ต ส ก ต ปฏิ

บัต ิ

การ 

ช า 

นาญ 

การ 

ช านาญ

การพิเศษ 

เช่ียว 

ชาญ 

ปฏบิัต ิ

งาน 

ช า 

นาญ

งาน 

อาวุ

โส 

ส านักปลัด 1 1   1 1 2    2 6  14 2  7 9 23 

กองวิชาการ     1 1  1      3   1 1 4 

กองคลัง     1 1     1 5  8   15 15 23 

กองช่าง        1 1  2 4  8 9   9 17 

กองสาธารณสุขฯ      1 1     1  3 7  2 9 12 

กองสวัสดิการฯ      1 1    2   4     4 

กองการศึกษา       1 1    1  3  1  1 4 

ตรวจสอบภายใน        1      1     1 

กองการแพทย์       8 3 2  1 1  15 2  2 4 19 

 1 1   3 5 13 7 3  8 18  59 20 1 27 48 107 

 
ครูสังกัดเทศบาล พนักงานครู / ระดับ (คศ.)  

 

รวม

พนักงาน

ครู 

 ลูก 

จ้าง

ประ

จ า 

พนักงาน

จ้าง 
รวม 

รวม 

พนัก 

งาน 

และ

พนัก 

งาน

จ้าง 

ครูผู้ชว่ย 1 2 3 4 

 

- โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 4 7 19 14 2 46 2 7 9 55 

- โรงเรียนเทศบาลสันปา่ยาง

หลวง 

2 3 11 6 - 21 1 3 25 25 

- โรงเรียนเทศบาลสันปา่ยาง

หน่อม 

2 3 19 6 4 34 1 3 4 38 

- โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 2 2 3 5 1 13 1 1 2 15 

- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 4 - - - 4 - 2 2 6 

 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล   และกองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพูน  

(ณ  เดือนมีนาคม  2559) 
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สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน 

  1.โรงเรยีนเทศบาลประตูลี้  

 เปิดท าการสอนระดับประถมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ .ศ. 2464 และระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น เดิมใช้ศาลาวัดมหาวันเป็นสถานศึกษา  เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อปี พ .ศ. 2465 ต่อมา

ได้ย้ายสถานที่จากวัดมหาวันมาก่อตั้งเป็นโรงเรียนประตูลี้  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 31  ธันวาคม 

2470  สังกัดกองการศึกษาประชาบาลและยกฐานะเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2470 

 วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2480 โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมอืงล าพูน 

 วันที่   1  มกราคม   พ.ศ. 2487 โอนเข้าสังกัดกองการศกึษาประชาบาล 

 วันที่   3  เมษายน    พ.ศ. 2489 โอนกลับมาสังกัดเทศบาล 

 วันที่   1  มกราคม   พ.ศ. 2506 โอนกลับสังกัดกองการศึกษาประชาบาล 

 วันที่   1  เมษายน    พ.ศ. 2506 โอนกลับมาสังกัดเทศบาลจนถึงปัจจุบัน 

 

 บริเวณที่ตั้ง 

 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  ตั้งอยู่เลขที่ 208  ถนนรอบเมืองนอก  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน  โรงเรียนรับผดิชอบรับนักเรียนในเขตเทศบาลเข้าเรียนจากชุมชนบ้านหลวย  ชุมชนสันดอนรอม  

ชุมชนประตูลี้  ชุมชนท่าขามบ้านฮ่อม  ชุมชนชัยมงคล  ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนมหาวันบางส่วน  และ 

ชุมชนบ้านท่า - ท่านางบางส่วน 

 

 2. โรงเรยีนเทศบาลสันป่ายางหลวง   

 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสันป่ายางหลวง เปิดท าการสอนตั้งแต่             

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ใน บริเวณวัดสันป่ายาง

หลวง สมัยพระครูปินตา เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวงพร้อมด้วยคณะเทศมนตรีเมืองล าพูน เป็นผู้จัดตั้ง

ขึ้นมาต่อมา วันที่ 1 เมษายน 2506 โรงเรียนวัดสันป่ายางหลวงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้โอนเข้ามา

เป็นสังกัดเทศบาล ส านักงานการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2514 เทศบาลเมืองล าพูน            

ได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ช้ัน จ านวน 8 ห้องเรียนในบริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิม (ที่ตั้งของโรงเรียนใน

ปัจจุบัน) เพื่อเปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2517 เทศบาลเมืองล าพูน ได้สร้างอาคารเรียน

เป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน จ านวน 8 ห้องเรียน (อาคาร 2) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อขยายช้ันเรียน                       

ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 7 โดยย้ายช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ออกจากบริเวณวัดสันป่ายางหลวง มาเรียน

ในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสันป่ายาง  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เนื้อที่ 5 ไร่ 

1 งาน 16 ตารางวา   โรงเรียนชุมชนสันป่ายางหลวง เปิดท าการสอน 2 ระดับคือ ระดับช้ันอนุบาล                 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษา              

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
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 3. โรงเรยีนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 

 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  ตั้งอยู่เลขที่ 520 ถนนเจริญราษฎร ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง     

จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์  51000 โทรศัพท์  053 – 511733 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2483  โดยคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองล าพูนเป็นผู้จัดตั้ง                    

และอยู่ด้วยเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม    มีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา  ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ

ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองล าพูนอีก โดยโอนกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งตามนโยบายของรัฐบาล

แต่ละยุคแต่ละสมัย    ครั้งสุดท้ายได้โอนกลับเข้าสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน   เมื่อเดือน เมษายน  พ .ศ. 

2507 มาจนถึงปัจจุบัน   

 ในปีการศึกษา  2536  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษารับนักเรียนเข้ามาเรียนในช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 มีนักเรียนเข้าเรียนจ านวน 41 คน ในปีการศกึษา พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารที่รื้อถอน  จ านวน  

2 หลัง  และการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 

 ในปีการศึกษา  พ.ศ.  2548  สร้างอาคารอนุบาล  (อาคารคุณธรรม ๒๓) 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2549   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (อาคาร

คุณธรรม ๒๘) 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ก าลัง

ด าเนนิการก่อสรา้ง 

       ปัจจุบันนี ้โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล  จนถึง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ให้บริการผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่ ชุมชนหนองเส้ง  ชุมชนสันป่ายางหน่อม และ

ชุมชนหนา้สถานีรถไฟ 
 

 4. โรงเรยีนเทศบาลจามเทวี  

 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  ตั้งอยู่เลขที่ 125 ถนนจามเทวี ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัด

ล าพูน  โทรศัพท์ 053-511744 โทรสาร 053-511744 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดจามเทวี ประศาสน์

อนุกูลฯ เป็นโรงเรยีนอนุบาลล าพูน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ สรา้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 

พ.ศ. 2498 โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชสุตาจารย์ เจ้าอาวาสวัดจามเทวี เป็นอาคารช้ันเดียวสูงจาก

พืน้ดิน 75 เซนติเมตร กว้าง 11 เมตร ยาว 54 เมตร หลังคามุงกระเบือ้งม ี7 ห้อง บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 

2 ตารางวา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2498 

 พ.ศ. 2506 วันที่ 1 เมษายน ได้โอนไปสังกัดเทศบาลเมอืงล าพูน 

 ปีการศึกษา 2549 ได้รับงบประมาณซือ้ที่ดนิ 7 ไร่ เป็นเงนิ 3,000,000 บาท 

 ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 13,000,000 บาท

ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 16.5 ตารางวา 
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 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองล าพูน  

  เทศบาลเมืองล าพูนได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล าพูนขึ้นเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมของเด็กผู้ด้อยโอกาสก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาล ณ อาคารศูนย์สาธารณสุข เทศบาล                 

เมืองล าพูน ถนนรกแก้ว (ติดกับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองล าพูน)มีพื้นที่จ านวน 2 งาน 44.75 ตารางวา  

และจัดการศึกษาส าหรับเด็กอายุ  2 – 4 ปี  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 

มิถุนายน  2542 โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 580,000 บาท และได้เปิด

ด าเนนิการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542  

  พ.ศ. 2550 ได้รื้อถอนอาคารศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน และได้ท าการก่อสร้าง

อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน แบบเลขที่ สน.ศท.อนุบาล 8 (ปรับปรุง 2545) จ านวน 1 หลัง สร้างแล้ว

เสร็จเมื่อ เดือน มิถุนายน 2551 งบประมาณ 5,266,800 บาท ช่ืออาคารคุณธรรม 34 

  พ.ศ. 2550 ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

2550 สร้างโรงอาหาร งบประมาณในการก่อสร้าง 500,000 บาท 

  (3)  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนมีจ านวน 17 ชุมชน โดยเทศบาลแบ่งพื้นที่ภายในเขต

เทศบาลออกเป็นชุมชนย่อยต่าง ๆ รวม 17 ชุมชน  คือ 

 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. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 

13. ชุมชนจามเทวี           14. ชุมชนบ้านหลวย               15. ชุมชนมหาวัน           

16. ชุมชนชัยมงคล                17. ชุมชนศรบีุญเรอืง 

ทางเทศบาลได้จัดตัง้องค์กรของประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน (กช.)  

คณะกรรมการแม่บ้านชุมชน (กม.)  และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่               

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ปัญหา และความต้องการของชุมชน รวมถึงเป็นตัวแทนในการ

ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการท างาน การจัด

กิจกรรม และการพัฒนาด้านต่างๆก็จะงา่ยขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เพื่อสนองตอบกระบวนทัศน์ของผู้ปฏิบัติงาน

ให้มุง่สูป่ระชาชนเป็นตัวตั้ง  ตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดเีป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย :- 
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1. ชุมชนไก่แก้ว 

ทิศเหนอื   ชุมชนหนองเส้ง 

ทิศใต้    ชุมชนช่างฆ้อง , ชุมชนสันป่ายางหลวง 

ทิศตะวันออก   ชุมชนช่างฆ้อง 

ทิศตะวันตก   ชุมชนสันป่ายางหลวง,  ชุมชนสวนดอก 

จ านวนครัวเรอืน  221    ครัวเรือน (จากข้อมูลจปฐ ปี 2558) 

จ านวนประชากร  810   คน     ชาย  355  คน    หญิง   455  คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  211.42     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดไก่แก้ว 

2. เจ้าพ่อกู่ช้าง 

3. กู่ไก่   กู่มา้   กู่แมว 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นายธงชัย     ชัยศรีมา 

 

ประวัติชุมชน 

 เดิมชุมชนไก่แก้ว  เป็นชุมชนที่มีประชากรอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ประมาณ 40-50 หลังคา

เรือน ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “สันป่ากว๋าว” เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นทองกวาวอยู่เป็นจ านวนมาก คนใน

หมู่บ้านเรียกว่า “ต้นกว๋าว” มีชุมชนใกล้เคียงชื่อ ชุมชนสันป่าแดด มีวัดไก่แก้ว เป็นจุดศูนย์กลางรวมน้ าใจ

ของ ชุมชนทั้ง 2 ชุมชน และอยู่ในเขตเทศบาล ใกล้กับโรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน จึงมีผู้คนเข้ามาอยู่

อาศัย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นชุมชนหนาแน่น และตัดต้นทองกวาวทิ้งเป็นจ านวนมาก เพื่อใช้เป็นที่

อยู่อาศัย ต่อมาเทศบาลได้จัดตัง้เป็นชุมชน รวม 2 ชุมชนเข้าด้วยกัน โดยใช้ช่ือวา่ “ชุมชนไก่แก้ว” 
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2. ชุมชนช่างฆ้อง           

ทิศเหนอื   ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน 

ทิศใต้    ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง 

ทิศตะวันออก   ต าบลเวียงยอง 

ทิศตะวันตก   ชุมชนไก่แก้ว   ชุมชนสันป่ายางหลวง 

จ านวนครัวเรอืน  75   ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  270   คน     ชาย   124  คน    หญิง   146   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  115.96  ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   วัดชา่งฆ้อง 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน ด.ต.อนนต์  ลุนิทรานนท์ 

 

ประวัติชุมชน 

 หมู่บ้านช่างฆ้อง เดิมเป็นชาวเขิน และชาวลื้อ อพยพมาจากสิบสองปันนาจากประเทศจีน มาหา

แหลง่อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่มอีาชีพท าการเกษตร และบางคนมีอาชีพในการท าฆ้อง โดยใช้วัตถุดิบท าจาก

ทองเหลอืงและทองแดง มเีตาหล่อเผา ในสมัยก่อนชาวบ้านมกีารใชฆ้้องตบีอกเวลา ใช้ในการแสดงและเล่น

ละครต่างๆ แต่ปัจจุบันเลิกท าได้ประมาณ  80  ปี  จึงได้น ามาตั้งเป็นชื่อชุมชน วัดประจ าชุมชนได้แก่                

วัดชา่งฆ้อง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2350 มีขนมทองม้วนเป็นสินค้าประจ าชุมชน 
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3. ชุมชนสันป่ายางหลวง 

 

ทิศเหนอื   ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน 

ทิศใต้    ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง 

ทิศตะวันออก   ชุมชนช่างฆ้อง 

ทิศตะวันตก   ชุมชนสวนดอก 

จ านวนครัวเรอืน  151   ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  573   คน     ชาย   257  คน    หญิง   316   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  8  ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   วัดสันป่ายางหลวง 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นายเมอืงใจ  เสาภาษี 

 

ประวัติชุมชน 

 เดิมพืน้ที่บริเวณนีเ้ป็นป่าไม้ใหญ่  คือต้นไม้แดงที่อุดมสมบูรณ์  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  

นับถือศาสนาพราหมณ์ และฮินดู  ในปี1223 พระเถร  พม่า ได้แก่ พระกัณฑโว และพระอุกถโม  เข้ามา

เผยแพร่พระพุทธศาสนา และสร้างอารามขึ้น เพื่อเป็นที่จ าพรรษา ชื่ออารามป่าไม้ยาง โดยเฉพาะพื้นที่

ส านักงานเทศบาล เคยเป็นธรณีสงฆ์ ต่อจากนั้นมีการสร้างวัดขึ้นอีก คือวัดขอนล าโพง จากหลักฐาน          

การขุดค้นพบประมาณ 2  เมตร จะพบหลักฐานของการเป็นวัดเก่าแก่ และวัตถุโบราณมากมาย 
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4. ชุมชนหนองเส้ง   

 

ทิศเหนอื   ชุมชนสันป่ายางหน่อม 

ทิศใต้    ชุมชนสวนดอก 

ทิศตะวันออก   ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 

ทิศตะวันตก   ต าบลเหมอืงงา่ 

จ านวนครัวเรอืน  251    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  803  คน     ชาย   340  คน    หญิง  463   คน 

สถานที่น่าสนใจ   วัดหนองเส้ง 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางรัชนีย์  สนิธุผัด 

 

ประวัติชุมชน 

 บ้านหนองเส้ง  เดิมชื่อ บ้านหนองเส่ง  สาเหตุเนื่องจาก เวลามีประชุมในหมู่บ้าน ก็จะมีชาวบ้าน  

ถกเถียงเรื่องตา่งๆ ไม่รู้จักจบ และไม่ลงเอยกัน ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อให้ไพเราะขึ้น เรียกว่า หมู่บ้านหนองเส้ง   

มีกลุ่มหนุ่มสาว ในปี 2535 เทศบาลพัฒนาเป็นชุมชนหนองเส้ง 
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5. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง           

 

ทิศเหนอื   ชุมชนสันป่ายางหลวง 

ทิศใต้    วัดพระธาตุหรภิุญไชย 

ทิศตะวันออก   แมน่้ ากวง 

ทิศตะวันตก   สถานีต ารวจภูธร จังหวัดล าพูน 

จ านวนครัวเรอืน  114    ครัวเรอืน 

จ านวนประชากร  363   คน     ชาย   155  คน    หญิง   208   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  70     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดพระธาตุหรภิุญไชย 

2. วัดชา้งรอง 

3. ประตูท่านาง 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางบ ุญทิวา  เทียมราช 

 

ประวัติชุมชน 

 ในสมัยของพระนางจามเทวี เสด็จน าไพร่พลทหาร ช้างม้า ครองเมืองหริภุญชัย ได้น าช้างของพระ

นางเจา้มาขึน้ที่ท่าน้ าแหง่นี้ ช้างอาบน้ าและมักจะส่งเสียงร้องในบริเวณจุดที่เป็นสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ใน

ปี พ.ศ. 2542 ชาวบ้านจึงสร้างวัดขึ้น ชื่อ “วัดช้างร้อง” แต่ชาวบ้านออกเสียงเพี้ยนไป เป็น วัดช้างรอง 

ช้างทรงหรอืช้างพระที่นั่งของพระนางจามเทวีที่น ามาอาบน้ าบริเวณท่าน้ าแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าท่านาง ส่วนแนว

แม่น้ าทางเหนือท่าน้ าจะมีเรือสินค้าน าสินค้ามาขึ้น จึงเรียกชาวบ้านแถวนี้ว่า บ้านท่า ปัจจุบันเทศบาล            

รวม 2 ชุมชน เป็นชุมชนบ้านท่า – ท่านาง 
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6. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม           

 

ทิศเหนอื   ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง 

ทิศใต้    ชุมชนบ้านหลวย 

ทิศตะวันออก   แมน่้ ากวง 

ทิศตะวันตก   ชุมชนชัยมงคล 

จ านวนครัวเรอืน  164   ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  457   คน     ชาย   188  คน    หญิง   269   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  49.5     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดพระธาตุหรภิุญไชย 

2. วัดธงสัจจะ 

3. ศาลเจ้าพ่อเตโค 

4. ที่จ าหน่ายผ้าฝ้ายพื้นเมอืง  และผ้าไหมไทย 

5. ร้านบุณยเกียรตไิหมไทย 

6. ศูนย์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมฟ้อนร า และดนตรีพื้นเมือง 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางจรวยพร      บุณยเกียรติ 

 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม  เดิมชื่อ บ้านท่าขาม ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  มีความรัก 

ความสามัคคี แบ่งปันกัน โดยจะปลูกผักสวนครัวกันริมแม่น้ ากวง ประเภทพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีบ่อน้ า

ทราย เป็นบ่อน้ าดื่ม เนื่องจากไม่มีน้ าประปา 

 ส่วนวัดพระธาตุหริภุญไชย เดิมเรียกว่า “วัดหลวง – หละปูน” ในบริเวณวัดหลวงจะมีหลายๆวัด

รวมกัน ต่อมาเทศบาลเมอืงล าพูน จัดตัง้เป็นชุมชน เมื่อปีพ.ศ.2532 
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7. ชุมชนประตูลี้   

 

ทิศเหนอื   ชุมชนชัยมงคล 

ทิศใต้    เทศบาลต าบลต้นธง 

ทิศตะวันออก   ชุมชนบ้านหลวย 

ทิศตะวันตก   ชุมชนสันดอนรอม 

จ านวนครัวเรอืน  135    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  449  คน     ชาย   206  คน    หญิง   243   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  124.44     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   วัดสังฆาราม (ประตูลี)้ 
 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางสุดาพร  อรยิะจักร 
 

ประวัติชุมชน 

 สมัยสงครามโลกครั้งที่  2 เคยเป็นที่ลี้ภัย เลยตั้งชื่อว่า บ้านประตูลี้ ในขณะนั้น บ้านประตูลี้               

กับบ้านสันดอนรอม มีประชาชนไม่มากนัก จึงรวมกันจัดตั้งเป็นชุมชนเดียวกัน ต่อมามีหมู่บ้านจัดสร้าง

เพิ่มขึ้น จ านวนประชากรก็มากขึ้นตามล าดับ เทศบาลจึงแยกเป็น 2 ชุมชน คือชุมชนประตูลี้ กับชุมชน             

สันดอนรอม โดยใช้ล าเหมอืงเป็นแนวเขต 
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8. ชุมชนพระคงฤาษี 
 

ทิศเหนอื   ชุมชนสวนดอก 

ทิศใต้    ชุมชนศรบีุญเรอืง 

ทิศตะวันออก   ชุมชนสันป่ายางหลวง 

ทิศตะวันตก   เทศบาลต าบลเหมอืงง่า 

จ านวนครัวเรอืน  49    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  154   คน     ชาย   60  คน    หญิง   94 คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  35.23     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   วัดพระคงฤาษี 
 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นายบุญชว่ย วรรณเมฆ   
 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนพระคงฤาษี ตั้งชื่อตามวัดที่มใีนชุมชน “วัดพระคงฤาษี” เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี 

ที่โปรดให้สร้างวัด 5 วัด เป็นบริวาร ซึ่งวัดพระคงฤาษีเป็น 1 ใน 5 วัดที่ถูกสร้างในสมัยนั้น ต่อมามีคนมา

อาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น และเทศบาลได้จัดตัง้ช่ือชุมชนตามชื่อวัด 
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 9. ชุมชนสันดอนรอม    

 

ทิศเหนอื   ชุมชนมหาวัน 

ทิศใต้    เทศบาลต าบลต้นธง 

ทิศตะวันออก   ชุมชนประตูลี้ 

ทิศตะวันตก   ชุมชนจามเทวี 

จ านวนครัวเรอืน  378    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  1,161   คน     ชาย   511  คน    หญิง   650   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย   80.5   ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   วัดสันดอนรอม 
 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นายถวัลย์     ค าธง 
 

ประวัติชุมชน 

 หมู่บ้านสันดอนรอม  เดิมเป็นที่เนินสูง มีต้นไม้ใหญ่ คนเก่าแก่ใช้เป็นที่หลบภัย อพยพหนีน้ าช่วง         

ฤดูน้ าท่วม นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่บัญชาการเกี่ยวกับสงครามในสมัยก่อน  เนื่องจากเป็นที่ราบสูง  ลักษณะ

เป็นสันยาว และกว้างมาก 

 ค าวา่ “สันดอนรอม”   สัน   คือ ที่สูง 

    ดอน  คือ  ค าที่สูงกว่าที่ชันๆ 

    รอม คือ  รวมเป็นที่รวมตัวของประชากรเป็นจ านวนมาก ผู้น าในการ

จัดตัง้หมู่บ้าน คือพระสงฆ์ โดยมีคนเก่าแก่เป็นผู้พัฒนาและบุกเบิก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บทที ่ 2 สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองล าพูน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564)  

2-30 

 

10. ชุมชนสวนดอก 
 

ทิศเหนอื   ชุมชนหนองเส้ง 

ทิศใต้    ชุมชนพระคงฤาษี 

ทิศตะวันออก   ชุมชนสันป่ายางหลวง 

ทิศตะวันตก   เทศบาลต าบลเหมอืงง่า 

จ านวนครัวเรอืน  203   ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  712   คน     ชาย   326 คน    หญิง   386   คน 

สถานที่น่าสนใจ   วัดสวนดอก 

ประธานคณะกรรมการชุมชน  พ.ต.ท. ประธาน   พรพิริยะวงษ์ 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนสวนดอก ก่อตั้งมาประมาณ 270  ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของสถานีต ารวจ ต านาน

แห่งนีว้่ามีวัดร้าง และเจดีย์เก่าอายุประมาณพันกว่าปี ทรุดโทรม ต่อมาพระเถระและประชาชนเข้ามา  แผว้ถาง 

ปรับปรุงวัดให้สวยงาม บูรณะเจดีย์องค์เดิม คงรูปแบบขอมผสมพม่า ตั้งชื่อว่า บุปผาราม ต่อมาเปลี่ยนชื่อ

เป็น วัดสวนดอก ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย ท านา ท าสวน  เชน่  ชุมชนติดวัด ท า

ขนมขาย มีขา้วหลาม(ข้าวหลามที่มชืี่อในอดีต  คอื ข้าวหลามแมข่าว พ่อตุ่น) 

 

11. ชุมชนสันป่ายางหน่อม      

 

ทิศเหนอื    เทศบาลต าบลเหมอืงง่า 

ทิศใต้     ชุมชนหนองเส้ง 

ทิศตะวันออก    ชุมชนหนองเส้ง 

ทิศตะวันตก    เทศบาลต าบลเหมอืงง่า 

จ านวนครัวเรอืน   64    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร   202  คน     ชาย   83 คน    หญิง   119   คน 

สถานที่น่าสนใจ    วัดสันป่ายางหนอ่ม 
 

ประธานคณะกรรมการชุมชน  นางจันจริา  มารัตน์ 
 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนสันป่ายางหน่อม  เป็นชุมชนขนาดเล็กแยกออกมาจากชุมชนหนองเส้ง มาจัดตั้งชุมชนขึน้ใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2538  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์  และบ้านเรือนอาศัย 
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12. ชุมชนหน้าสถานรีถไฟ 

 

ทิศเหนอื    เทศบาลต าบลเหมอืงง่า 

ทิศใต้     แมน่้ ากวง 

ทิศตะวันออก    ต าบลเหมอืงงา่ 

ทิศตะวันตก    สถานีรถไฟ 

จ านวนครัวเรอืน   106    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร   308   คน     ชาย   146 คน    หญิง   162   คน 

สถานที่น่าสนใจ    1. ศาลพ่อบ้าน 

     2. สถานีรถไฟล าพูน 
 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางศรีพรรณ  ชัยนุ 
 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เดิมเป็นหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 4  ต าบลเหมืองง่า  ในปี พ.ศ.2538     

เทศบาลเมอืงล าพูน ได้ขยายเขตรับผิดชอบ และจัดตัง้เป็นชุมชนหนา้สถานีรถไฟ 

13. ชุมชนจามเทวี 

ทิศเหนอื   ชุมชนมหาวัน 

ทิศใต้    ต าบลต้นธง 

ทิศตะวันออก   ชุมชนมหาวัน 

ทิศตะวันตก   ต าบลต้นธง 

จ านวนครัวเรอืน  146   ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  494   คน     ชาย   215  คน    หญิง   279  คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  90.4     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   วัดจามเทวี 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางประภาศรี  วานิชกุล 

 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนจามเทวี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดล าพูน ติดกับโรงพยาบาลล าพูน เดิมชาวบ้านรู้จักกัน

ในชื่อ “บ้านสันมหาเทวี” ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ตามช่ือวัดจามเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญภายในชุมชน ซึ่งมี

เจดีย์พระนางจามเทวี ที่เรยีกว่าเจดีย์กู่กุด นอกจากนี้ วัดจามเทวียังมเีจดีย์บรรจุอัฐิครูบาศรวีิชัย 
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14. ชุมชนบ้านหลวย          

ทิศเหนอื   ที่ท าการประปาล าพูน 

ทิศใต้    สนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน 

ทิศตะวันออก   แมน่้ ากวง 

ทิศตะวันตก   ชุมชนประตูลี้ 

จ านวนครัวเรอืน  163    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  549   คน     ชาย   244  คน    หญิง   305   คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย  62     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดบ้านหลวย     2. สนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน 
 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นายทวี      แก้วทิพย์ 
 

ประวัติชุมชน 

 บ้านหลวย  คือ  หมูบ่้านที่ชาวบ้านถูกกวาดตอ้นมาจากเมอืงหลวย เป็นชุมชนไทยลือ้ จากสิบสอง

ปันนา มีภาษาพูด เป็นชาวลือ้ ชาวยอง อยู่ตามรมิฝัง่แมน่้ ากวง สร้างขึ้นในสมัยของ  เจ้าพญาสัพพสิทธิ์  

รัชกาลที่ 34 ของราชวงศ์จามเทวี พ.ศ. 1604  ต่อมาสมัยพระยากาวิละ  ผูค้รองนครเชยีงใหม่ พ.ศ.2345 

ได้มาบูรณะสร้างวัดบ้านหลวย แตเ่ดิมวัดชื่อ วัดป่าแดงจวีร และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านหลวยจนถึงปัจจุบัน 
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15. ชุมชนมหาวัน 

 

ทิศเหนอื    ชุมชนพระคงฤาษี 

ทิศใต้     ชุมชนสันดอนรอม 

ทิศตะวันออก    ชุมชนชัยมงคล ,   ชุมชนศรีบุญเรอืง 

ทิศตะวันตก    ชุมชนจามเทวี 

จ านวนครัวเรอืน   399    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร   1,122   คน     ชาย   489  คน    หญิง   633  คน 

จ านวนพืน้ที่อยู่อาศัย   280     ไร่ 

สถานที่น่าสนใจ    1.  วัดมหาวัน 

2. กู่พระยาอาทิตยราช  (ซอยเพิ่มพูนทรัพย์) 

3. กู่พระลบ  (ซอยวีระทัศน)์ 

4. สวนสาธารณะคุณธรรม    (หนา้วัดมหาวัน) 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน  ด.ต.มนัส  บุญบุรี 

 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนมหาวันเดิมชื่อ บ้านมหาวัน เริ่มสร้างตัง้แตส่มัยพระนางจามเทวี เมื่อประมาณ 1,300 ปี 

ส่วนใหญ่ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่บ้านมหาวัน ประกอบอาชีพท านา มีวัดมหาวันและเจา้อาวาส เป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ที่ดนิที่ท ากินถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัย ประชากรเพิ่มมากขึ้น เทศบาล

จัดตัง้เป็นชุมชนตามชื่อวัด  
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16. ชุมชนชัยมงคล 

ทิศเหนอื   ชุมชนศรบีุญเรอืง 

ทิศใต้    ชุมชนสันดอนรอม 

ทิศตะวันออก   ชุมชนท่าขาม - บ้านฮ่อม 

ทิศตะวันตก   ชุมชนมหาวัน 

จ านวนครัวเรอืน  101    ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  334   คน     ชาย   151  คน    หญิง   183   คน 

สถานที่น่าสนใจ   1.  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 

2. คุ้มเจา้หลวง เจ้าผูค้รองเมอืงล าพูน องค์ที่ 10 (องค์สุดท้าย) 

3. คุ้มเจา้สุริยา บุตรของพลตรีมหาอ ามาตย์โท เจา้จักรค าขจรศักดิ์  

หมอ่มแว่นแก้ว ปัจจุบันเป็นคลังเก็บสินค้าของหา้งแจ่มฟ้าพลาซ่า 

4. พิพิธภัณฑส์ถานแหง่ชาติหริภุญไชย 

5. พิพิธภัณฑชุ์มชนเมือง บริเวณคุ้มเจา้ราชสัมพันธวงษ์ 

6. คูเมือง  ก าแพงเมือง  และประตูเมือง 

7. วัดชัยมงคล  วัดไชยชนะ  วัดไชยชนกึ  วัดเปลือกเก้า  ศาลเจ้าพ่อ

ข้อมอืเหล็ก 

8. ตลาดหนองดอก 

9. ลานอเนกประสงค์โต้รุ่ง 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางสาวสุกัญญา  เมธาวงศ์  
 

ประวัติชุมชน    

ชุมชนชัยมงคลเป็นชุมชนขนาดกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม  2547  โดยใช้ช่ือวัดเป็นชื่อของ

ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายจากทุกภาคของประเทศ   และมีฐานะค่อนข้างด ี สว่นน้อยรับจา้ง 

รับราชการ  และอื่นๆ 
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17. ชุมชนศรบีุญเรอืง 

ทิศเหนอื   ชุมชนพระคงฤาษี 

ทิศใต้    ชุมชนชัยมงคล 

ทิศตะวันออก   ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง 

ทิศตะวันตก   ชุมชนมหาวัน 

จ านวนครัวเรอืน  85   ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  232  คน     ชาย   102  คน    หญิง   130   คน 

สถานที่น่าสนใจ   1.  ศาลเจ้าแม่จามเทวี 

2. หนองน้ าเจ้าแม่จามเทวี 

3. วัดศรีบุญเรอืง 

4. วัดชา้งสี 

5. คุ้มเจา้ยอดเรอืน ชายาคนที่ 3  ของพลตรีมหาอ ามาตย์โทเจ้าจักรค า

ขจรศักดิ์เจ้าผูค้รองนคร  องค์ที่10 

 

ประธานคณะกรรมการชุมชน นางสาวเกษรา  ลังกาพินธุ์ 

 

ประวัติชุมชน 

 ชุมชนศรบีุญเรอืง เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547  โดยใช้ชื่อวา่ ชุมชนช้างสี และในปี 

พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนศรบีุญเรอืง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ และอาคารพาณิชย์ให้เช่า    

จงึท าให้ประชาชนในชุมชนมีน้อย ไม่เท่ากับชุมชนอื่น ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพค้าขาย รับจ้าง              

รับราชการ และข้าราชการบ านาญ และค่อนข้างมีฐานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ที่มา :  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  (เดือนมีนาคม 2559) 
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ตารางแสดงรายชื่อผู้น าชุมชนและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม  (เดือนเมษายน  255๙) 
 

ชุมชน ชื่อ – สกุล  

ประธานคณะกรรมการชุมชน 

โทรศัพท ์

ช่างฆ้อง ด.ต. อนนต์  ลุนิทรานนท์ 085-5994202 

หน้าสถานีรถไฟ นางศรีพรรณ  ชัยน ุ 084-3669353 

ท่าขาม – บ้านฮ่อม นางจรวยพร  บุณยเกียรติ 
053-561207, 

089-4293084 

มหาวัน ดต.มนัส  บญุบุรี 
053-563472 

089-1927301 

พระคงฤาษี นายบุญชว่ย  วรรณเมฆ 087-1731275 

จามเทว ี นางประภาศรี  วานิชกุล 
053-535827 

090-7581624 

สันป่ายางหนอ่ม นางจันจิรา  มารัตน์ 
053-563379 

081-7652303 

บ้านหลวย นายทว ีแกว้ทิพย ์
053-534578, 

086-1903713 

หนองเส้ง นางรัชนีย ์ สินธุผัด 083-3208234 

บ้านท่า – ท่านาง นางบุญทิวา  เทยีมราช 
053-511783 

084-6165592 

สันป่ายางหลวง นายเมอืงใจ  เสาภาษ ี 081-0239723 

ไก่แก้ว นายธงชัย  ชัยศรีมา 
053-560178, 

081-1639979 

ศรีบุญเรือง นางสาวเกษรา  ลงักาพินธุ์ 
053-511848 

086-0619171 

ชัยมงคล นางสาวสุกัญญา  เมธาวงศ์ 
053-511964, 

085-8681791 

ประตูลี ้ นางสุดาพร  อริยะจักร 085-0305810 

สันดอนรอม นายถวัลย์  ค าธง 
053-511051, 

086-1813340 

สวนดอก พตท.ประธาน  พรพริยิะวงษ์ 
053-561392 

081-9600080 
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ตารางแสดงบรกิารด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

ที่มา   :   กองการแพทย์   เทศบาลเมืองล าพูน(ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

แพทย์ประจ า 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

พยาบาลวิชาชีพ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

3 2 1 2 1 1 1 1 1 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

- - 1 1 1 1 1 1 - 

เภสัชกร 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

ทันตาภิบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ทันตแพทย์ - - - - 1 1 1 - - 

นักอาชวีบ าบัด - - - 1 1 1 1 1 - 

จ านวนผู้ป่วย

นอก 

26,049 25,193 23,654 27,290 33,382 32,962 30,745 15,896 17,456 
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ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

ปี พ.ศ. 

จ านวน 

ครัว 

เรือน 

ประชากร 

เฉลี่ย 

ต่อ

ครัวเรือน 

ประชากรทั้งหมด คิดอัตราร้อยละ 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ 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 

 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน(เมื่อ เดือนมีนาคม  255๙) 
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ตารางแสดงจ านวนคนเกิด  คนตาย  ย้ายเข้า  ย้ายออก  ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

 

ปี 

พ.ศ. 

จ านวน            

คนเกดิ 

จ านวนคนตาย จ านวนย้ายเข้า อัตรา จ านวนย้ายออก อัตรา หมาย

เหตุ 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม + 

- 

เพิ่ม/

ลด 

ช ญ รวม + 

- 

เพิ่ม/

ลด 

2550 - - - 65 59 124 424 483 907 - 118 431 478 909 - 21  

2551 - - - 53 53 106 448 500 948 + 41 493 562 1,055 + 148  

2552 - - - 54 54 108 407 417 824 - 124 491 497 988 - 67  

2553 - 1 1 62 44 106 356 351 707 - 117 405 424 829 - 159  

2554 - - - 55 52 107 370 367 737 + 30 416 439 855 + 26  

2555 - - - 47 52 99 327 320 647 - 90 305 348 653 - 202  

2556 - - - 39 30 69 276 346 622 - 25 313 378 691 + 38  

2557 - - - 19 20 39 293 272 565 - 57 317 301 618 - 73  

 

2558 - - - 7 5 12 79 77 156 - 409 70 64 134 - 484 

 

 

2559 - - - 5 6 11 52 60 112 + 22 57 48 115 + 27  

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน(เมื่อ เดือนมีนาคม  2559) 
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ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองล าพูน 

 

ปี พ.ศ. อัตราก าลัง

เจ้าหน้าที ่

(คน) 

สถิตกิารรับ

จ าน า 

(ราย) 

 

รายได ้

(บาท) 

 

รายจ่าย 

(บาท) 

 

ก าไร 

(บาท) 

 

เงินหมุนเวียน 

(บาท) 

2550 7 9,422 7,060,361.27 3,906,274.96 3,154,086.31 17,366,678.80 

2551 7 19,026 7,285,,626.85 3,939,510.95 3,346,115.90 19,101,426.27 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

20,583 

22,060 

21,065 

18,193 

20,534 

8,898 

8,655,045.36 

9,102,724.81 

8,728,376.48 

8,634,159.02 

9,469,103.10 

4,176,294.96 

4,046,045.99 

4,132,508.67 

418,370.92 

4,143,478.96 

4,492,971.37 

1,146,513.59 

4608999.37 

4,970,216.14 

4,543,005.56 

4,490,680.06 

4,976,131.73 

3,029,781.37 

20,941,790.01 

23,476,739.66 

26,210,358.54 

28,709,011.60 

31,178,885.63 

32,693,776.31 

2558 7 9,558 4,801,785.84 925,130.72 3,876,655.12 36,793,140.57 

2559 7 12,692 7,090,681.55 1,513,199.73 5,577,481.82 23,846,517.09 

  ที่มา   :   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองล าพูน (เดือนมีนาคม  2559) 
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           ตารางการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

ปี พ.ศ. 

ประชากร 

ทั้งหมด 

(คน) 

ประชากร 

ผู้มีสิทธ ิ

(คน) 

จ านวนผูใ้ช้สทิธิออกเสียง

เลือกต้ัง 

บัตรเสีย  

หมายเหต ุ

จ านวน 

(คน) 

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

จ านวน 

(ใบ) 

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

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

2549 

 

14,041         3,144 1,877        59.70 54 2.88 เลอืกตัง้ 

(แทนต าแหนง่ท่ีว่าง) 

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

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

ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อเดือนมีนาคม 255๙) 

ตารางแสดงการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรเีมืองล าพูน 

 

 

ปี พ.ศ. 

ประชากร 

ทั้งหมด 

(คน) 

ประชากร 

ผู้มีสิทธ ิ

(คน) 

จ านวนผูใ้ช้สทิธิออกเสียง

เลือกต้ัง 

บัตรเสีย  

หมายเหต ุ

จ านวน 

(คน) 

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

จ านวน 

(ใบ) 

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

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

2555 12,964 9,911 6,966 70.29 149 2.14 เลอืกตัง้ท่ัวไป 

 ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อเดือนมีนาคม  255๙) 
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ตาราง สรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ/สมาชิกสภาเทศบาลปี 2555 

แยกตามหน่วยเลือกตั้ง 

เขตท่ี หน่วยที่ สถานที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์  ผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็น 

ร้อยละ(%) 

1 1 วัดสพุรรณรังษ ี 791 533 67.38 

 2 อาคารสถานดีับเพลงิ(ชัน้ลา่ง)  632 396 62.66 

 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  730 554 75.89 

 4 โรงเรียนเทศบาลสันปา่ยางหลวง  404 306 75.74 

 
5 วัดช่างฆ้อง  528 398 75.38 

2 6 วัดจามเทวี  901 625 69.37 

 7 วัดมหาวนั  962 664 69.02 

 8 โรงเรียนเลาหจิตร  717 484 67.50 

 9 ที่ท าการชุมชนสนัดอนรอม 856 573 66.94 

3 10 ศาลาอเนกประสงคว์ัดหนองเส้ง  487 363 74.54 

 11 ศาลาการเปรียญวดัหนองเส้ง  595 420 70.59 

 12 วัดสวนดอก  696 484 69.54 

 13 ส านักงานเทศบาลเมืองล าพนู 640 461 72.03 

 14 วัดไก่แก้ว  972 702 72.53 

  รวมทั้งสิ้น 9,911 6,966 70.29 

ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองล าพูน (เมื่อเดือนเมษายน 255๙) 
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ตาราง   แสดงสถติิงานป้องกันและระงับอัคคภีัยเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

ปี พ.ศ. 

จ านวน 

รถดับเพลิง 

(คัน) 

จ านวน 

รถบรรทุก

น้ า 

(คัน) 

จ านวน 

เรือ

ดับเพลิง 

(คัน) 

จ านวนเครื่องอุปกรณ ์

ดับเพลิงอ่ืน ๆ 

การดับเพลิง 
ทรัพยส์ินที่ถูก 

อัคคีภัยเสียหาย 

* * 

มูลค่า (บาท)  

เครื่องหาบ

หาม 

(เครื่อง) 

 

เคมี

ดับเพลิง 

(เครื่อง) 

 

ในเขต 

(ครั้ง) 

 

นอก

เขต 

(ครั้ง) 

 

รวม 

(ครั้ง) 

2553 3 2 - 1 20 68 27  1,221,500 

2554 3 2 - 1 20 23 5  10,230,000 

2555 3 2 - 1 20 20 11  170,000 

2556 3 2 - 1 20 28 12  1,085,000 

2557 3 2 - 1 20 21 7  50,000 

2558 3 2 - 1 20 25 7  250,000 

2559 3 2 - 1 20 25 7  200,000 

* *  หมายเหตุ  เฉพาะในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

ที่มา   :    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองล าพูน 

(เมื่อ เดือนมีนาคม  255๙) 
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สถานที่ท่องเที่ยว 

 

1.วัดพระธาตุหรภิุญชัยวรมหาวิหาร 

 เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองล าพูน ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ราว พ.ศ. 1440 มีองค์

พระธาตุ ที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้า ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น พระเกษบรมธาตุบรรจุ 

ในโกศทองค า นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจ าไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป ในวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานนมัสการ และสรงน้ าพระธาตุทุกปี 
 

2.วัดพระคงฤาษี หรอื วัดอาพัทธาราม 

 เป็นวัดหนึ่งในสี่มุมเมืองทางด้านทิศเหนือสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เป็นพระอารามหลวง             

ในสมัยนั้น โดยสร้างถวายพระภิกษุที่มาจากลังกาใช้เป็นที่พ านัก และบ าเพ็ญสมณธรรม วัดนี้มีชื่อเสียง

เนื่องด้วยมีพระพิมพ์ที่เรียกว่า “พระคง” บริเวณวัดมีเจดีย์มีลักษณะที่แปลกกว่าเจดีย์อื่นๆในเมืองล าพูน

เชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดนี้ มีซุ้มคูหาสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปและพระฤาษี 

3.วัดดอนแก้ว หรอื วัดอรัญญิกรัมมการาม 

 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองล าพูน นับเป็นวัดที่ส าคัญและเก่าแก่ในสมัยพระนางจามเทวี 

ภายหลังสายน้ าแมป่ิงและแม่น้ ากวง ได้เปลี่ยนทาง จงึท าให้วัดนี้อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ ากวง โดยมีวัดพระ

ยืนอยู่ทางทิศตะวันออก ในอดีตซึ่งเป็นกรุพระบาง พระป๋วย พระสามดอนแก้ว อันมีชื่อเสียง ปัจจุบัน               

วัดดอนแก้วเป็นวัดร้างและเป็นที่ตัง้ของโรงเรียนประจ าหมู่บ้านเวียงยอง 
 

4.วัดประตูลี้ (วัดสังฆาราม หรอื มหารัตตาราม) 

 อารามแห่งนี้ตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองทางทิศใต้ พระนางจามเทวี ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในคราวเสด็จ

ขึ้นมาปกครองเมืองหริภุญชัย เพื่อใช้เป็นที่พักจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เมื่อครั้นได้อาราธนามาจาก                  

กรุงละโว้ และเป็นพุทธปราการ ปกป้องคุ้มครองพระนครด้านทิศทักษิณ (ทิศใต้) เป็นวัดที่มีกรุพระลือหน้า

มงคล และพระเครื่องมากมาย เชน่ พระลอืหนา้มงคล พระเหลี้ยมเล็กพิมพ์นยิม พระสบิแปด เป็นต้น 
 

5.วัดมหาวัน หรอื (วัดมหาวันวนาราม) 

 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองล าพูน เป็นวัดหนึ่งในสี่ของวัดสี่มุมเมอืงที่มสีภาพสมบูรณ์ วัดนี้สร้าง

มาตั้งแต่ครั้งพระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย มีพระพุทธสังขีปฏิมากร หรือพระศิลาด า 

เรียกว่า พระรอดหลวง หรือแม่พระรอด ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วหน้าองค์พระประธาน             

ในวิหารหลวงมีความส าคัญ และเป็นแบบพิมพ์สกุลล าพูน หนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี 
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6.อนุสาวรยี์พระนางจามเทวี 

 ตั้งอยู่ต าบลในเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร พระนางจามเทวี            

เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรม และยังมีพระสิริ

โฉมงดงาม พระนางได้น าพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาเผยแพร่ในดินแดนล้านนาไทย ซึ่งท าให้

ล้านนาไทยเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างเสร็จ และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 

ตุลาคม พ.ศ. 2525 โดยสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามกุฏกุมารฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี 
 

7.วัดจามเทว ีหรอืวัดเจดยี์กู่กุด 

 สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือของขอม ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม แบบพุทธคยาในประเทศ

อินเดีย มีพระพุทธรูปปางประทานพรยืนเป็นช้ันๆ ช้ันละ 3 องค์ ดา้นหนึ่งม ี5 ช้ัน จึงมีพระพุทธรูป รวมเป็น 

60 องค์ ภายในบรรจุอัฐิพระนางจามเทวี ต่อมายอดพระเจดีย์หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า “กู่กุด” หรือ 

มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ” นอกจากนั้นยังมีรัตนเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางขวา

ของวิหาร 
 

8.กู่ช้าง-กู่ม้า 

 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร              

เป็นสุสานช้างศึก-ม้าศกึ คู่บารมขีองพระนางจามเทวี ช้างศึกชื่อ “ภู่ก างาเขียว” ซึ่งหมายถึง ช้างผิวสีคล้ า                 

งาเขียวที่ทรงอานุภาพ อิทธิฤทธิ์ในสงคราม ชาวเมืองถือว่ากู่ชา้ง-กู่ม้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมือง 
 

9.วัดพระยืน หรอื วัดอรัญญิการาม 

 ตั้งอยู่ที่ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัด

ฝ่ายอรัญวาสี สร้างขึ้นหลังจากที่พระนางจามเทวีได้เสด็จขึ้นครองหริภุญชัย เป็นหนึ่งใน “วัดสี่มุมเมือง”            

อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันออก มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูปเก่าแก่ และหลังศิลาจารึกสมัยพ่อขุน

รามค าแหงมหาราช มีเจดยี์ทรงปราสาท ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก 
 

10.วัดสันป่ายางหลวง 

 แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ มีพระจากพม่าเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

ชาวบ้านเลื่อมใส จงึเปลี่ยนเทวสถานเป็นวัด ช่ือวา่ “วัดขอมล าโพง” เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของ

ล้านนา พ.ศ. 1202 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมล าโพง เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง 

วัดนี้ใช้เป็นสถานที่ถวายเพลิงพระศพพระนางจามเทวี ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ชื่อ วัดสันป่ายางหลวง 

จนถึงปัจจุบัน 
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11.พิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติหรภิุญชัย 

 ตั้งอยู่ เยื้องวัดพระธาตุหริภุญชัย เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชนิกุลวิบูลย์ภักดี 

สมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพและกรมศิลปากรได้ด าเนินการต่อ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดง

โบราณวัตถุศิลปะสมัยหริภุญชัย ซึ่งมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 17  และศิลปะล้านนา เปิดท าการเวลา 

09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์,อังคาร และวันนักขัตฤกษ์  

 

12.พพิิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน (คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์) 

 พิพิธภัณฑชุ์มชนเมืองล าพูน ตั้งอยู่ 10 ถนนวังซ้าย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน หรือ

อยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย เป็นแหล่งส าหรับการเรียนรู้ เรื่องราวในอดีตของเมือง

ล าพูน ที่มคีวามเป็นมาอันยาวนาน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและเรียนรู้ เรื่องราว                 

ความเป็นมาของชุมชนเมืองล าพูน ภาพถ่ายในอดีตเปิดให้ชมทุกวัน ( ยกเว้น วันจันทร์ )ตั้งแต่ เวลา 

09.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บทที ่ 2 สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองล าพูน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564)  

2-47 

 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองล าพูน 
 

  เทศบาลเมอืงล าพูน ได้ก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน 

1. การรื้อฟื้นบรรยากาศ นครหรภิุญชัยให้มีเอกลักษณ์ของเมอืงเก่าที่มีชีวติ     รวมทั้งส่งเสริมวิถี

ชีวติความเป็นอยู่แบบล้านนา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 

3. ประชากรมีคุณภาพชีวติที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

4. องค์กรชุมชนมคีวามเข้มแข็ง และประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมี 

ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 

โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สืบสานศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมสิถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 

ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

5.ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรว่มของประชาชน 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 

 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี     

1. แผนงานสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพธิภัณฑ์พื้นบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้ง 

รื้อฟื้นบรรยากาศของเมอืงโบราณ 

          2.   แผนงานส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟื้นฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใน

เขตเทศบาล  

          3.  แผนงานส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
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4.   แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และ

จรยิธรรมอันดงีามให้เยาวชน 

          5. แผนงานส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี    

1. แผนงานสร้างจิตส านึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมใน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 2.  แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3.  แผนงานการเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 

มแีนวทางการพัฒนา  ดังน้ี   

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้ง 

จัดตัง้กองทุนเลีย้งชพี  ดูแลผู้พิการในชุมชน และผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 

2. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริม 

การรักษาพยาบาลที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 

            3  แผนงานพัฒนางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บริโภค 

  4.  แผนงานส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

  5.  แผนงานก ากับ  ดูแล  และให้การบ าบัดผูต้ิดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการตดิยา   

เสพติดของ เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

           มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี    

1. แผนงานด าเนนิการก่อสรา้งปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 2.   แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขต

เมืองเก่า และระบบโครงขา่ยเส้นทางจักรยาน 

 3.  แผนงานพัฒนา สง่เสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของเมอืงล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

4. แผนงานสร้างเครือขา่ยระบบการตลาด และพัฒนาผลติภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน 



  บทที ่ 2 สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองล าพูน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564)  

2-49 

 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  

           มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1. แผนงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน  

2. แผนงานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครอืข่ายแกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.แผนงานสร้างการรับรู้ และมีสว่นร่วมเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 

           มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

           1.  แผนงานส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่น  

           2.  แผนงานจัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ การป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพืน้ที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 

           3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระบบ 

4. แผนงานปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์กร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. แผนงานปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงาน 

อย่างมปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

  

**************************** 
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บทที่ 3 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

 การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์  และแปลงมาสู่การ

ปฏิบัติ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

ยุทธศาสตรข์องจังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหาร

เทศบาลเมืองล าพูน   ซึ่งได้มีการทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาประกอบกับการประเมินสถานการณ์และ

แนวโน้มการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาจากนโยบาย 

1. นโยบายระดับชาติ 

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

1.ยุทธศาสตรส์ร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงดา้นอาหาร และพลังงาน 

4.ยุทธศาสตรก์ารปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                             

และสังคม 

6.ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 

8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9.ยุทธศาสตรใ์นการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทรโ์อชา 

1.การปกปูองและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3.การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4.การศกึษาและการเรียนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7.การสง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 

9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในป๎จจุบัน 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรว่ม 

3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝุหาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตี่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น 

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสตริู้ตัว รู้คดิ รูท้ า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ            

พระเจา้อยู่หัว รูจ้ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช ้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ

ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุม้กันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง

กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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  แผนงานด้านความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน  ชุมชน และ พื้นที่เปูาหมาย 

อย่างยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตรก์ารจัดระบบปูองกันเพื่อจัดระเบียบพืน้ที่ชายแดน  

3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น  และการจัดการโดยสันติวธิี  

4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรูด้้านความมั่นคง  

5.ยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความร่วมมือดา้นความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6. ยุทธศาสตรบ์ริหารจัดการอย่างมเีอกภาพและประสิทธิภาพ 

 

 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 คุณลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตน้แบบ ด้านการปูองกันการทุจริต 

มิติที่ 1 การปลุกจติส านึกและสร้างความตระหนัก 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

มิติที่ 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 5 ความพรอ้มในการเป็นต้นแบบ 
 

โดยปฏิบัติภารกิจตามมิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1 การปลุกจติส านึกและสร้างความตระหนัก 

1.1 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 1.2 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักของประชาชน 

1.3 การปลูกฝ๎งจติส านึกและความตระหนักแก่เด็กเยาวชน 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.1.1การบริหารงานบุคคล 

2.1.2การบริหารงบประมาณ การเงนิ การคลัง และทรัพย์สิน 

 2.1.3การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน 

2.2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝุายบริหาร/เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

2.3 การเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงานและ/หรือบุคคล 

2.4มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ รับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต 
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มิติที่ 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การให้ความรูแ้ละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน 

3.2 กระบวนการรับฟ๎งความคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียนกระบวนการกลไกและช่องทาง

ส่งเสริม การมสี่วนรว่มของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 การสร้างกลไกและช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 4.1 การพัฒนากลไกการตรวจสอบภายในองค์กร 

4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มสี่วนรว่มในการตรวจสอบ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 การส่งเสริมแนวร่วมหรอืเครือข่ายการปูองกัน/ต่อตา้น/เฝูาระวังการทุจริต 

 

มิติที่ 5 ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ 

5.1 บุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี และงบประมาณที่แสดงถึงความ

ยั่งยืนและต่อเนื่องในการเป็นต้นแบบ 

5.2 การแก้ไข ปรับปรุง หรือออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่สนับสนุนการปูองกันการทุจริต 

5.3 ข้อมูลและจ านวนเครือข่ายที่จะขยายผล 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 

 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดดเด่นวัฒนธรรมลา้นนา สังคมนา่อยู่ทุกถิ่นที่” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. พัฒนาดา้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

2. การพัฒนาบริการพืน้ฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐาน           

ของความรู้ และวัฒนธรรม ภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดก าหนดไว้ เพื่อใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้องใชเ้ป็นกรอบแนวทาง

ในการพัฒนา 

จากวิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 

เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพชีวติที่ดี 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1.ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล 

2.ด้านจติใจ คอื การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง 

3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คอื การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม คอื การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลตอ่การด าเนนิชีวติ 

 

โดยจังหวัดล าพูน โดยได้ก าหนดและวางแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรต์ามวาระแห่งจังหวัด

ล าพูน จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สูเ่มือง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพัฒนาเกษตรสู่เมอืงเกษตรปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

แบบสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม คุณภาพชวีิต และความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหาร

จัดการน้ าแบบบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดล าพูน 

 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ล าพูน 

“ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 

(Lamphun : The City of Community Cultural Capital, LCC) 
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ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ล าพูน มีจ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนบนรากฐาน 

 ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาภูมนิิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาป๎ตย์  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 

 

แนวนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล าพูน  

 สืบเนื่องจากได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน               

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2555                 

และนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555      

โดยมีนโยบายการพัฒนาเมืองล าพูน ดังตอ่ไปนี ้

วิสัยทัศน์   

“เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีเสน่ห์ของเมืองเก่า  

รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 

 ๑. การพัฒนาด้านการสร้างและส่งเสรมิหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุข 

โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

๑.๑  ดูแลและตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด โดยแพทย์เฉพาะทางอย่าง

ทั่วถึง และจัดใหม้ีศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบ าบัด ที่ได้มาตรฐานในเขตเทศบาล  

๑.๒ จัดให้มีรถบริการรับส่งผู้ปุวย ๒๔ ช่ัวโมง และรถบริการสาธารณะรับส่งประชาชน          

ในเขตเทศบาล 

๑.๓ เพิ่มขีดความสามารถให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพ          

ให้สามารถเป็นหนว่ยงานที่ให้บริการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  จัดให้มีแพทย์เฉพาะทาง เช่นโรคกระดูก เบาหวาน และมี

ระบบการแพทย์             ๒ ระบบ แบบผสมผสาน คือ การแพทย์แผนป๎จจุบัน และการแพทย์

ทางเลือก เน้นการตรวจเยี่ยมใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่ 

๑.๔ พัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ  ทั้งด้านสถานที่และ                    

ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้อุปโภค บริโภค ได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

จากสารตกค้าง ราคายุติธรรม มาตรฐานอาหาร และสินค้าการเกษตรให้เป็นไปตามแนวนโยบาย

จังหวัดด้านเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าสู่การคา้ AEC ประชาคมอาเซียน 
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๑.๕ พัฒนา สนับสนุน การมีส่วนร่วมประชาชน ผู้ประกอบการค้า ในงานด้านการรักษา

ความสะอาด ติดตั้งบ่อดักไขมัน การก าจัดขยะมูลฝอย ให้ทั่วถึง และเร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อให้

เกิดจติส านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมรีะบบ  

 

๒.  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต จะด าเนนิการพัฒนา ทางดา้นคุณภาพชวีิต 

โดยมุ่งเนน้ให้มกีารด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ สร้างศูนย์คลังภูมิป๎ญญา ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้เกษียณราชการ เพื่อรองรับสังคม

ผูสู้งอายุ และเพื่อถ่ายทอดความรูใ้ห้เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้พิการ และ ผูด้้อยโอกาส 

๒.๒ ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มี

ศูนย์นันทนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพ 

๒.๓ เสริมสรา้งคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย จัดให้มี

หรอืเพิ่มลานกิจกรรม  สวนสาธารณะ  เพิ่มพืน้ที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจ  

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งสภาเด็กเยาวชน จัดให้มีเวทีส าหรับเยาวชนได้แสดงออก 

เพื่อปูองกันป๎ญหาเยาวชนติดเกมส์ และป๎ญหายาเสพติดในชุมชน  

 

๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

โดยจัดใหม้ีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดใน

เขตเทศบาล ขยายโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทั้ง

มีการจัดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยเปิดช้ันเรียนระดับมัธยมตอนปลายหรือ ระดับ

อาชีวศกึษา   เป็นต้น 

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          

ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ  และสามารถถ่ายทอด

ความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพิ่มศักยภาพและพัฒนาเด็กในเขตเทศบาล “สอนพิเศษ และค่าย

กิจกรรม” โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เชน่ระบบ School online 

๓.๓ เพิ่มศักยภาพการอ่านแก่ประชาชน โดยการเข้าถึง การใช้บริการหอจดหมายเหตุ 

ห้องสมุด อิเลคโทรนิค จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้งใน และนอกระบบ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับไอที เช่น 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  ICT  และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบผ่านดาวเทียม โปรแกรมฝึก

ภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน แก่ประชาชนทุกระดับ 
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๓.๔ พัฒนาเมืองล าพูนให้ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในจุดต่าง ๆ ของเมือง  โดยติดตั้งระบบ Wi-Fi เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ

สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในเขตเทศบาล 

๓.๕ พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ อาทิ การจัดให้มีเคเบิลทีวี

เพื่อการศกึษา 

๓.๖ ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าล าพูนไว้ในรูปแบบ

ต่างๆ  ดังเชน่ งานประเพณีท าบุญตักบาตรปีใหม ่งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง 

งานประเพณีตานก๋วยสลาก ฯลฯ โดยเน้นการมสี่วนรว่มของชุมชน 

๓.๗ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองล าพูนให้

เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา อันมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนใน

ชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จรยิธรรมให้ประชาชนให้เป็นคนดีของสังคม  

 

๔. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัย ของชุมชน 

โดยจัดใหม้ีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้วัด และชุมชน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชน 

ส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กองทุนอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ โดย

เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มกีารท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย พึ่งตนเอง   

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน (CCTV) และ

จัดระบบบริการรับแจ้งเหตุ ภายในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง เพื่อดูแลความ

ปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนในเขตเทศบาล 

๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการค้า

ต่างๆ เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

  ๔.4 ส่งเสริมให้มีระบบเสียงตามสาย แบบไร้สาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมอืง 

 ๔.๕ ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักประกัน และสวัสดิการ โดยจะผลักดันให้มี

ค่าตอบแทนประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน 

           

๕.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน จะด าเนินการพัฒนาเมืองเก่า

ล าพูนและการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางดังตอ่ไปนี้ 

๕.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบน 
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๕.๒ พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า โดยการจัดระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

ให้เป็นระบบ และครบวงจร อาทิ การให้บริการรถรางไฟฟูา รถจักรยาน เพื่อบริการนักท่องเที่ยว

ทั้งใน และนอกประเทศ 

๕.๓ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ วิถีชีวิตชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภาษาท้องถิ่น รื้อฟื้นบรรยากาศของเมืองเก่า เมืองบุญหลวง วัดวาอาราม โบราณสถาน 

เป็นต้น 

 

๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพ  

 ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

๖.๑  จัดให้มีร้านค้าชุมชน (OTOP) ส่งเสริม SML กองทุนสตรี และพัฒนาสินค้าชุมชน          

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลติหลักของแตล่ะชุมชน เชื่อมกับรถรางท่องเที่ยว   

๖.2 สร้างเศรษฐกิจชุมชน จัดข่วงคนเตียว กาดโต้รุ่ง ถนนวัฒนธรรม และตลาดไนท์

บาซาร์กลางคืน ตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาดน้ า เป็นต้น 

๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด ารงชีพ 

เนื่องจากในสภาวะป๎จจุบัน สินค้าและค่าครองชีพของประชาชน ขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่รายได้            

ของประชาชนส่วนใหญ่คงที่ ซึ่งส่งผลให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบากขึ้น จ าเป็นจะต้อง

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ลดรายจ่ายประชาชน  เช่น  โครงการพืชสวนครัว

รั้วกินได้ โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น 

 

๗. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

๗.๑ ส่งเสริม สร้างจิตส านึก ของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย ขยะ       

มูลฝอย อย่างถูกสุขาภิบาล และเพียงพอต่อการขยายตัวของเมอืงในอนาคต  

๗.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัยจากมลพิษทุกด้าน และส่งเสริมให้มีการรณรงค์ 

เพื่อลดและประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนาพลังงานทางเลือก การใช้จักรยาน การใช้รถบริการ

สาธารณะ เป็นต้น 

๗.๓ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง  สร้างก าแพงเขื่อนปูองกันน้ าท่วม ตลอดแนวเขต

เทศบาล เพิ่มจุดสูบน้ าในเขต และจัดให้มีระบบรองรับ ปูองกันน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ

บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ โดยผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์  

๗.๔ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยเร่งด าเนินโครงการวางระบบสาธารณูปโภค            

ลงใต้ดิน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ตามแผนพัฒนาเมืองเก่า  ปรับภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลให้

สวยงามอย่างมอีัตลักษณ์ 
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๗.๕ เร่งรัดพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ของสวนสาธารณะ และคูเมือง ให้สวยงาม  

น่าท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมอืงล าพูน 

๗.๖ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา 

จากสภาพป๎ญหาความต้องการและศักยภาพของเทศบาล ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนชุมชน 

และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆของเทศบาลแล้ว   สามารถสรุปศักยภาพ  สภาพป๎ญหา  ความต้องการ

ของท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

1. ศักยภาพ 

คุณค่าหรือความได้เปรียบของเมืองล าพูนที่สามารถน ามาเป็นป๎จจัยส่งเสริมต่อการพัฒนาได้แก่  

ล าพูนมศีักยภาพทางดา้นการท่องเที่ยว  เนื่องจากเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต  มีอายุ

กว่า  1,400  ปี  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย  ทั้งที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาล  สิ่ง

เหล่านี้  จึงเป็นจุดสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม   อันจะท าให้ประชาชนมีรายได้จากการ

จ าหน่ายผลผลิตของกินของใช้   ตลอดจนบริการด้านต่าง ๆ   ซึ่งมีผลท าให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมดีขึ้น  

เพื่อเป็นการรองรับศักยภาพทางดา้นนี ้  เทศบาลได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวในเขต

เทศบาล  เช่น เทศบาลมีโครงการจัดตั้งร้านค้าชุมชนในเขตเทศบาล  โครงการสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนารายได้แก่ชุมชน  ส่งเสริมการแก้ไขป๎ญหาสังคมและ

ความยากจนในเขตเทศบาล มีโครงการก่อสร้างปูายชี้แหล่งท่องเที่ยวและโครงซุ้มแบบถาวร และจัดท า

เอกสารเผยแพร่เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น  

 

จากศักยภาพดังกล่าวข้างต้น เทศบาลยังมุง่หวังที่จะพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน

สังคมการเมือง  หรอืด้านสิ่งแวดล้อม  ให้มคีวามตอ่เนื่องตอ่ไป  
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ความต้องการ 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนจากการท าแผนชุมชนในปี 2559 

1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ 

 ต้องการให้ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน, ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ าที่ช ารุดทรุดโทรม  ไม่ได้มาตรฐาน 

  ก่อสร้างถนน , ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ าให้ทั่วถึง 

 ต้องการให้มีการดูแลเรื่องการท าความสะอาดท่อระบายน้ า 

  ต้องการให้มไีฟฟูาสาธารณะในจุดที่ยังไม่มี 

  ต้องการรา้นค้าชุมชน  หรอืตลาด  เพื่อเป็นสถานที่รองรับผลติภัณฑ์จากชุมชน 

 ต้องการให้มีระบบ WIFI ทั่วเขตเทศบาล 

 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั่วเขตเทศบาลให้ได้ยินอย่างทั่วถึง 

 

2.  ความต้องการด้านสังคมสาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 

  ต้องการการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน ธรรมชาติบ าบัด 

  การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ – ด้อยโอกาส 

    ต้องการให้มลีานกีฬา ส่งเสริมการแขง่ขันกีฬาชุมชน 

    ต้องการให้มีการสงเคราะห์  ช่วยเหลือเยาวชน  ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 ต้องการให้ส่งเสริมด้านการศกึษาให้แก่เยาวชนที่ยากจน 

 ให้การศึกษาภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจนีแก่เยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งการ

อ่าน การเขียน และการพูด 

3. ความต้องการด้านการเมือง การบรหิารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  ต้องการใหเ้ทศบาลจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนใหเ้กิดขึน้เป็นประจ า 

  ต้องการรับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับเทศบาลและทางราชการ และมีสว่นร่วมในการแสดง     

    ความคิดเห็น 

 ต้องการให้มีการแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน โดยให้มรีะบบการรักษาความปลอดภัย  และการปูองกันภัยพิบัติ ที่มปีระสิทธิภาพ 
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4.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ต้องการให้ปรับสภาพภูมทิัศนใ์นเขตเทศบาล  ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

  ต้องการให้มกีารรณรงค์ปลูกฝ๎งจติส านึกอย่างจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ   

    สิ่งแวดล้อม 

 มีแผนปูองกันภัยแล้ง แผนปูองกันและอนุรักษ์แม่น้ ากวง 

 ต้องการให้มรีะบบก าจัดขยะแบบยั่งยืน 
 

5.  ความต้องการด้านการส่งเสรมิและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม 

  ต้องการให้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

  ส่งเสริมบูรณะบ ารุงศาสนา 

 เพิ่มงบประมาณการจัดกิจกรรมงานประเพณี อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง 

 

การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลเมืองล าพนู 
 

เครื่องมือ  การวเิคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค - SWOT 

SWOT 

การวิ เคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SWOT              

คือ  เครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีคุณค่ายิ่ง  สามารถวิเคราะห์การจัดการเมืองได้ในหลายขั้นตอน  เช่น  

ระหว่างการจัดท าวิสัยทัศน ์หรอืเตรียมการวิเคราะหส์ภาพการณ์  เป็นต้น 

 สามารถใช้ SWOT เพื่อให้ได้สภาพการณ์ที่เป็นป๎จจุบันของท้องถิ่น  ตลอดจนความสามารถ               

ของเทศบาลในการปฏิบัติการใช ้SWOT  ท าให้เกิดความคิดเชงิยุทธศาสตรส์มจรงิ 
 

 ซึ่งในเบือ้งตน้  ต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่า จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค 

ในบริบทของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เสียก่อน  โดยอธิบายความหมายของจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  

และอุปสรรค  พรอ้มตัวอย่างให้เข้าใจได้โดยงา่ยตามรายละเอียดตารางข้างล่างนี้ 
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ความหมาย 

 

ตัวอย่าง 

 จุดแข็ง  สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ  หรอืที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 ทรัพยากรการบริหารหรอืทุนทรัพย์ของ

เทศบาล 

 (แมน่้ า หรอืโบราณสถาน) 

 จุดอ่อน  แหลง่ทิ้งขยะหรอืแหล่งเผาขยะที่ผดิกฎหมาย 

 ข้อดอ้ยของเทศบาล  ในเขตตัวเมือง 

 โอกาส  แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเยี่ยมชม 

 จังหวะอันเกิดจากป๎จจัยภายนอกที่สง่ผลให้  โบราณสถานมากขึ้น  และมีผลท าให้มี 

 เทศบาลดีขึ้นและยกระดับความอยู่ดกีินดี  นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น 

 ของประชาชน  

 อุปสรรค  การระบายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ป๎จจัยภายนอกที่อาจท าให้เกิดป๎ญหา  ลงตน้น้ าซึ่งท าให้แหลง่น้ าสกปรก  ท าให้เกิด 

  ป๎ญหาด้านสุขภาพและก่อใหเ้กิดกลิ่นเหม็น 

 

SWOT  สามารถใช้เพื่อประเมิน 

 จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (กล่าวคือ อยู่ในอ านาจการควบคุมของเทศบาล) และ 

 โอกาสและอุปสรรคภายนอก  (กล่าวคือ  ไม่อยู่ในอ านาจการควบคุมของเทศบาล) 

ปัจจัยภายใน  อาจประกอบไปด้วย 

 ทรัพยากรการบริหาร : บุคคล การบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่มอียู่ตามธรรมชาติหรอืที่มนุษย์ท าขึ้น  

เศรษฐกิจ  ข้อมูล 

 ยุทธศาสตรใ์นป๎จจุบันของเทศบาล  หรอืของหนว่ยงานภายใน 

 ความเห็นชอบในนโยบายภายในของเทศบาล 

 สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช้นโยบาย 

 ความมอีิสระทางการคลังและอ านาจในการใชดุ้ลพินิจของท้องถิ่น 

 



  บทที ่ 3  แผนยุทธศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 – 2564)  

3-14 

ปัจจัยภายนอก  อาจประกอบด้วย 

 ข้อก าจัดทางทรัพยากรการบริหาร : เศรษฐกิจ  กายภาพ  ก าลังคน  และการบริหารจัดการซึ่งอยู่

ภายนอกหนว่ยงาน 

 พลังต่าง ๆ :  ดุลอ านาจทางการเมอืง  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี 

 โครงสรา้งสถาบันและการด าเนินการของภาคเอกชน  ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของเทศบาล 

 การให้ความสนับสนุนหรือคัดค้านของประชาชน 

 พันธกิจตามกฎหมาย 

 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองล าพูน ได้น ามาก าหนดประเด็นเพื่อการวิเคราะห์

ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน              

อัน เป็นป๎จจั ยภายในเทศบาลและการวิ เคราะห์ โอกาสและข้อจ ากั ดอัน เป็นป๎จจัยภายนอก                       

ตามรายละเอียดของตารางการวเิคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางการวเิคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองล าพูน 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองล าพูน 

ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

ด้านองค์กร 

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 

2. ความพร้อมและประสิทธิภาพ 

(มคีวามพร้อมทางด้านบุคลากรและมี

ความคล่องตัวในการบริหารงาน) 

3. ความร่วมมอืของประชาชน /องคก์ร / 

ชุมชน 

1. ขาดบุคลากร/ค่าแรงเพิ่ม 

2.งบประมาณจ ากัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากส่วนกลางน้อยลง ส่วนมากเป็นงบประเภท เบ้ีย

ยังชีพ เงินอุดหนุนอสม. (ป๎ญหาการกระจายอ านาจ

ทางการคลัง , ป๎ญหาประสิทธิภาพการจัดเก็บ) 

3. ขาดคนมีความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศ 

4. ความร่วมมือของประชาชน /องค์กร / ชุมชนใน

การเข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนา 

 

ด้านสังคม 

1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดงีาม 

2. ประชาชนมคีวามเป็นอยูเ่รียบง่าย  

3. ชุมชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ 

4. ประชาชนมคีวามสามัคคีกัน 

5.มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

พอสมควร 

6. ประชาชนมสีุขภาพอนามัยดีพอสมควร 

1. ขาดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษายัง      

ไมด่ีพอ 

3. มป๎ีญหายาเสพติดในเยาวชน 

 

 

ด้านเศรษฐกจิ 

1. เป็นเมอืงเก่า  มโีบราณสถาน มแีหลง่

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

2. เป็นแหล่งผลิต/จ าหน่าย สินค้า

พื้นเมอืง และการบริการด้านสุขภาพ 

3.  ศูนย์กลางจ าหน่ ายผลผลิตด้ าน

การเกษตร 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์ดา้นการท่องเท่ียว 

2. การจัดการดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ไมเ่พยีงพอ 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. บา้นเมอืงมีความสะอาด 

2. มภีูมิทัศน์เมอืงท่ีสวยงาม 

3. มกีารบริหารจัดการด้านขยะ น้ าเสีย 

ท่ีด ี

4. การคมนาคมสะดวก 

5. สภาพอากาศดี (มมีลภาวะนอ้ย) 

1. มีน้ าเสียจากนอกเขตไหลผ่าน 

2. ประชาชนบางส่วนไมใ่ห้ความร่วมมอืในการ 

คัดแยกขยะและดูแลสิ่งของสาธารณะหรือทรัพย์สนิ

ของทางราชการ 

3. มเีสียงรบกวนจากสถานบันเทิงท่ีอยูใ่กล้เขตชุมชน  

4. ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอก/ควัน 

5. ขาดนักวิชาการด้านส่ิงแวดลอ้ม 
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลเมืองล าพูน 
 

ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด 
(Treat) 

 

ด้านองค์กร 

1.  นโยบายรัฐบาล (การกระจายอ านาจ) 

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด/

จังหวัด 

3. อยู่ใกล้ศูนยก์ลางการศึกษาภาคเหนือตอนบน 

4 ฟื้นฟูสถานท่ีส าคัญทางประวัตศิาสตร์ 

5.นโยบายของรัฐบาลด้านการสร้างความมั่นคง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

1. นโยบายในการจัดสรรเงินอุดหนุนของ

รัฐบาลมกีารเปลี่ยนแปลง  

2. การมสี่วนร่วมของ  อปท. ยังมนีอ้ย 

 

 

 

ด้านสังคม 

1. เป็นเมืองเก่าตามแผนแม่บทและผังแม่บทการ

อนุรักษแ์ละพัฒนาบริเวณเมอืงเก่าล าพูน 

2. ความเชื่อมโยงการท่อง เ ท่ียวกับจั งหวัด

เชยีงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 

3. การเจรญิเตบิโตของเทคโนโลยกีารสื่อสาร 

4. การให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

5.สง่เสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน  

(จากรัฐบาล) 

1. การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่

ใ ก ล้ เ ข ต เ ท ศ บ า ล ท า ใ ห้ เ กิ ด ป๎ ญ ห า

อาชญากรรม  ยาเสพติด  การมั่วสุม 

2. การพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัด

ใกล้เคียงมาตรฐานสูงกวา่   

3. ความเจรญิทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการ

หลั่งไหลของวัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ท า

ให้วิถีชีวิตของคนในเขตเปลี่ยนไป 

4. สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 

ด้านเศรษฐกจิ 
1. มีนคิมอุตสาหกรรมภาคเหนือตัง้อยู่ใกล้ช่วย

สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 

2. นโยบายรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาเมือง 

3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสนับสนุนความ

เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจรองรับการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

4. โครงการเมอืงแฝดเชยีงใหม-่ล าพูน 

5. แผนและผังแมบ่ทเมอืงเก่าล าพูน 

1. นโยบายการพัฒนาของจังหวัดล าพูน 

เนน้การเกษตรแตป่ระชาชนสว่นใหญ่ในเขต

เทศบาลไมไ่ด้ประกอบอาชพีทางการเกษตร  

2. อาชีพของประชาชนอยูใ่นวงจ ากัดไม่

หลากหลาย เช่น รับจ้าง  ข้าราชการ  มผีล

ตอ่การพัฒนา 

3. ท่ีต้ังของเทศบาลเมอืงล าพูนอยู่ใกล้

เชยีงใหม่  ท าให้ประชาชนไปใชจ้่ายใน

เชยีงใหม่ (นโยบายการพัฒนาเมืองหลัก) 

4.การจัดเก็บภาษีได้น้อยลง เนื่องจาก

ประชาชนมรีายได้ลดลง 
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ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด 
(Treat) 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มเนื่องจากล าพูนเป็นเมอืง

โบราณ 1,๔00 ป ี

2.มีการบูรณาการโครงการสิ่งแวดลอ้มร่วมกับ

หนว่ยงานอื่น อาทิ โครงการสาธาณูปโภคใต้ดนิ ,

โครงการ LOW CARBON CITY  โครงการเมอืงป่๎น

ได้เมอืงป่๎นดี 

1. ขาดความร่วมมอืจากประชาชนนอกเขต

ในการก าจัดขยะและการจัดการน้ าเสีย 

(การท่ีประชาชนนอกเขตมาประกอบอาชีพ  

ก่อป๎ญหา ขยะ  น้ าเสีย) 

2. ไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปท.  นอก

เขตเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ า

เสีย  ขยะ) 

3. งบประมาณช่วยเหลือด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมีน้อยจากองค์กรภายนอก  

(จังหวัด  ภาค  รัฐบาล ) 

4.นโยบายของจั งหวั ด ไม่ ได้ เน้ นด้ าน

สิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

******************************** 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน พ.ศ. 2560-2564 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ขององค์การ

บริหาร     

ส่วนจังหวัด

ล าพูน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของเทศบาล

เมอืงล าพูน 

แนวทาง   

การ

พัฒนา 

ผลผลิต/

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

อุตสาหกรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาเมืองสู่เมือง

วัฒนธรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาสังคม 

คุณภาพชีวิต ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มขดี

ความสามารถประชาชนบนรากฐานทุน

ทางวัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและอารยสถาป๎ตย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        

ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน

ภูมิสถาป๎ตยกรรมใน

เขตเมืองเก่า ฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5       

ด้านความเขม้แข็ง

ของชุมชนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       

ด้านคุณภาพการศึกษา           

ศิลปวัฒนธรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    

ด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ด้านสาธารณสุขฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6                

ด้านการพัฒนา        

ดา้นสังคม การเมือง 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง       

สืบสาน  

วัฒนธรรม  

ประเพณี

พพิธิภัณฑ์

แนวทาง

ส่งเสริมพัฒนา 

และยกระดับ

คุณภาพ

การศกึษา

ส่งเสริมพัฒนา 

และยกระดับ

คุณภาพฯ

การศกึษา

แนวทาง

ปลูกฝ๎ง   

ความ

ภาคภูมิใจใน

ศิลป 

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

แนวทาง 

ส่งเสริม

ศาสนา 

พัฒนา  

ปรับปรงุวัดฯ 

แนวทางสง่เสริมการศึกษาเผยแพร่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชน

และประชาชน 

แนวทางสร้าง

จิตส านึก    

ความตระหนัก

และเสริมสร้าง

กระบกระบวน

การเรียนรู้ฯ 

แนวทางเฝูา

ระวังด้านภัย

พบิัติฯ 

แนวทางการ

เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

การใช้

พลังงานฯ 

แนวทาง 

ส่งเสริมและ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ฯ 

แนวทาง

พัฒนา งาน

สุขาภิบาล

และ

คุม้ครอง

ผู้บริโภค  

แนวทาง

ส่งเสริม

การแพทย์

แผนไทยและ

สมุนไพร   

แนวทาง 

ส่งเสริม

สุขภาพ 

ควบคุม

ปูองกันโรคฯ 

แนวทางก ากับดแูล และให้การ

บ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้าง

ระบบปูองกนัการติดยาเสพตดิของ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

แนวทางการ

ก่อสร้างปรับปรุง

และบ ารุงรักษา

ระบบ

สาธารณูปโภคฯ 

แนวทางการ

พัฒนาการใช้

ประโยชน์

ที่ดินฯ 

แนวทางสร้าง

เครือขา่ยระบบ

การตลาดฯ 

แนวทางการ

ส่งเสริมอาชีพ

และเพิ่ม

รายได ้

แนวทาง

ส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจ

และสร้าง

กระบวนการมี

ส่วนร่วมฯ 

แนวทาง

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลากรฯ 

แนวทางการ

สร้างการรับรู้  

และมีส่วน

ร่วมเกี่ยวกับ

การบรกิาร

สาธารณะฯ 

แนวทาง       

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ประชาธิปไตยฯ 

แนวทางพัฒนา

และเพิ่ม

ประสิทธภิาพ

ของบุคลากร 

สร้างเสริม

คุณธรรมและ   

จริยธรรมฯ 

 

แนวทาง

ปรับปรงุ 

พัฒนา

เครื่องมือ 

เครื่องใช้ 

สถานที่ในการ

ปฏิบัติงานฯ 

แนวทาง 

จัดระบบรับ

แจ้งเหตุ ดูแล

ความ

ปลอดภัยฯ 

แนวทางบริหารราชการเพื่อ

ปูองกันการทุจริต และบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธภิาพฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมือง

วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ 
เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ 
เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ 

-โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมงาน

ประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ 

-โครงการพัฒนาด้านการศึกษา 

สื่อการเรียนการสอน การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 

-โครงการส่งเสริมการศึกษา

เผยแพร่ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ฯลฯ 

-โครงการสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

-โครงการเฝูาระวังด้าย

ภัยพิบัติในเขตพืน้ที่

เทศบาลเมืองล าพูน 

-โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้

พลังงานทางเลือก ฯลฯ 

-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  

-โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

ควบคุมโรคฯ 

-โครงการพัฒนางานด้าน

สุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค 

-โครงการส่งเสริมการแพทย์แผน

ไทยและสมุนไพร 

-โครงการบ าบัดดูแลผู้ติดยาเสพ

ติดของเยาวชนและประชาชน 

ฯลฯ 

-โครงการปรบัปรุง

ถนน วางท่อระบาย

น้ า ปรับปรุง/

ก่อสร้างอาคาร 

ขยายเขตไฟฟูา 

ติดตัง้ปูาย  ปรับปรงุ

ภูมิสถาป๎ตยกรรมใน

เขตเมืองเก่าฯลฯ 

-โครงการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ

และสร้าง

กระบวนการมีส่วน

ของประชาชน 

-โครงการส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากร

ของเทศบาล 

-โครงการสร้างการ

รับรู้  และมีส่วนร่วม

เก่ียวกับการบริการ

สาธารณะ ฯลฯ 

 

-โครงการจัดสวัสดิการ เงินเดือน 

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเพิ่ม ฯลฯ ของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ค่าสาธาณูปโภค ค่าใช้สอย     ค่าวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

-โครงการฝึกอบรม ทัศนาดูงาน ปกปูอง

สถาบันของชาติ ฯลฯ 

- โครงการสร้างเครือข่ายปูองกันการ

ทุจริต 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ล าพูน เป็นเมืองเก่าทีม่ีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวถิคีวามพอเพียง” 
 

พันธกจิที่ 1 

การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม      

อันดีงาม และภูมิ

ป๎ญญาท้องถิ่น 
 

พันธกจิที่ 3 

การปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา และ

สาธารณสุขให้ได้

มาตรฐานฯ 

พันธกจิที่ 2 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   

เพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

พันธกจิที่ 5 

การปรับปรุงและ

พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ ตลอดจน

ความมั่นคงฯ 

พันธกจิที่ 4 

การปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐานฯ 

เป้าประสงค ์
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและการ

ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

เป็นไปอย่างตอ่เนื่องและ

ย่ังยืน 

เป้าประสงค ์
ประชาชนได้รับบริการดา้น

การศึกษา และ

สาธารณสุขได้มาตรฐาน

และทั่วถึงฯ 

เป้าประสงค ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม   ได้รับการ

ดูแลอย่างย่ังยืน 

 

เป้าประสงค ์
ระบบบริหารจัดการ

เครือ่งมือ เครือ่งใช้ ได้รับ

การปรบัปรุงและพัฒนา  

เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน และเพียงพอตอ่

ความตอ้งการของประชาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        

ดา้นโครงสร้างพืน้ฐานฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5       

ด้านความเขม้แข็ง

ของชุมชนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       

ด้านคุณภาพการศึกษา           

ศิลปวัฒนธรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    

ด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ด้านสาธารณสุขฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6                

ด้านการพัฒนา        

ดา้นสังคม การเมือง 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

แนวทาง       

สืบสาน  

วัฒนธรรม  

ประเพณี

พพิธิภัณฑ์

แนวทาง

ส่งเสริมพัฒนา 

และยกระดับ

คุณภาพ

การศกึษา

ส่งเสริมพัฒนา 

และยกระดับ

คุณภาพฯ

การศกึษา

แนวทาง

ปลูกฝ๎ง   

ความ

ภาคภูมิใจใน

ศิลป 

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

แนวทาง 

ส่งเสริม

ศาสนา 

พัฒนา  

ปรับปรงุวัดฯ 

แนวทางสง่เสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน 

แนวทางสร้าง

จิตส านึก    

ความตระหนัก

และเสริมสร้าง

กระบกระบวน

การเรียนรู้ฯ 

แนวทางเฝูา

ระวังด้านภัย

พบิัติฯ 

แนวทางการ

เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

การใช้

พลังงานฯ 

แนวทาง 

ส่งเสริมและ

พัฒนา

คุณภาพ 

ชีวิตฯ 

แนวทาง

พัฒนา งาน

สุขาภิบาล

และ

คุม้ครอง

ผู้บริโภค  

แนวทาง

ส่งเสริม

การแพทย์

แผนไทยและ

สมุนไพร   

แนวทาง 

ส่งเสริม

สุขภาพ 

ควบคุม

ปูองกันโรคฯ 

แนวทางก ากับดแูล และให้การ

บ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้าง

ระบบปูองกนัการติดยาเสพตดิของ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

แนวทางการ

ก่อสร้างปรับปรุง

และบ ารุงรักษา

ระบบ

สาธารณูปโภคฯ 

แนวทางการ

พัฒนาการใช้

ประโยชน์

ที่ดินฯ 

แนวทางสร้างเครือขา่ย

ระบบการตลาดฯ 

แนวทางการ

ส่งเสริมอาชีพ

และเพิ่ม

รายได ้

แนวทาง

ส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจ

และสร้าง

กระบวนการมี

ส่วนร่วมฯ 

แนวทาง

ส่งเสริมและ

พัฒนา

บุคลากรฯ 

แนวทางการ

สร้างการรับรู้  

และมีส่วน

ร่วมเกี่ยวกับ

การบรกิาร

สาธารณะฯ 

แนวทาง       

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ประชาธิปไตยฯ 

แนวทางพัฒนา

และเพิ่ม

ประสิทธภิาพ

ของบุคลากร 

สร้างเสริม

คุณธรรมและ   

จริยธรรมฯ 

 

แนวทาง

ปรับปรงุ 

พัฒนา

เครื่องมือ 

เครื่องใช้ 

สถานที่ในการ

ปฏิบัติงานฯ 

แนวทาง 

จัดระบบรับ

แจ้งเหตุ ดูแล

ความ

ปลอดภัยฯ 

แนวทางปรบัปรุงพัฒนารายได้ของ

เทศบาล และบรหิารราชการเพื่อ

ปูองกันการทจุริตปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธภิาพและโปร่งใส 
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บทที่ 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) คือ การระบุสภาพของเมืองในอุดมคติที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมี

ความส าคัญต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้วยเหตุผลที่ว่า วิสัยทัศน์ถูกก าหนดให้เป็น กรอบและทิศทาง          

ในการวางแผนยุทธศาสตร์   รวมทั้ง     ภารกิจและเปูาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดท าวิสัยทัศน์     

พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน ก าหนดขึ้นโดยให้มีความสอดคล้อง           

กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์

จังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน และนโยบาย

ของผู้บริหาร 

  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

วสิัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

 การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน  ได้จัดท าขึ้นโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่               

ของเทศบาลเมืองล าพูน  รวมถึงขา้ราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดล าพูน  และประชาชนที่อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนมาร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสและข้อก าจัด          

ของเทศบาล  จงึได้ก าหนดวสิัยทัศนข์องเทศบาล ดังตอ่ไปนี้ 

 

“ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวติที่ดี บนวถิีความพอเพียง” 

 

จากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึน้เป็นกรอบและแนวทางไปสู่การก าหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน  ดังนี้ 
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พันธกิจของเทศบาลเมืองล าพูน 

 พันธกิจหลักที่ 1    

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจหลักที่ 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจหลักที่ 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษา และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

 พันธกิจหลักที่ 4  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไ้ด้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงในอนาคต  

พันธกิจหลักที่ 5  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของประชาชน 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน 

1. การรื้อฟื้นบรรยากาศ นครหรภิุญชัยใหม้ีเอกลักษณ์ของเมอืงเก่าที่มีชีวติ     รวมทั้งส่งเสริมวิถี

ชีวติความเป็นอยู่แบบล้านนา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 

3. ประชากรมีคุณภาพชีวติที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

4. องค์กรชุมชนมคีวามเข้มแข็ง และประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมี 

ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 

จากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการพัฒนาเทศบาลเมือง

ล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตรท์ี่จะต้องด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้น

การแก้ไขปัญหาของเทศบาล การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายรัฐบาล 

นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ล าพูน และนโยบายของผู้บริหาร เป็นส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ       

ไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นการวางแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทางที่ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง    ดังนี้ 
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4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมสิถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 

ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

5.ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรว่มของประชาชน 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 

 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

      มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี     

1. แผนงานสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพธิภัณฑ์พื้นบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้ง 

รื้อฟื้นบรรยากาศของเมอืงโบราณ 

          2.   แผนงานส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟื้นฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใน

เขตเทศบาล  

          3.  แผนงานส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวทัน

ประชาคมอาเซียน 

          4.   แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และ

จรยิธรรมอันดงีามให้เยาวชน 

          5. แผนงานส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี    

1. แผนงานสร้างจิตส านึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมใน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 2.  แผนงานเฝูาระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3.  แผนงานการเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 



  บทที ่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 - 2564)  

4-4 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 

มแีนวทางการพัฒนา  ดังน้ี   

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้ง 

จัดตัง้กองทุนเลีย้งชพี  ดูแลผู้พิการในชุมชน และผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 

2. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริม 

การรักษาพยาบาลที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 

            3  แผนงานพัฒนางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บริโภค 

  4.  แผนงานส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

  5.  แผนงานก ากับ  ดูแล  และให้การบ าบัดผูต้ิดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบปูองกันการตดิยา   

เสพติดของ เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

           มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี    

1. แผนงานด าเนนิการก่อสรา้งปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 2.   แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขต

เมืองเก่า และระบบโครงขา่ยเส้นทางจักรยาน 

 3.  แผนงานพัฒนา สง่เสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของเมอืงล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

4. แผนงานสร้างเครือขา่ยระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ ์ให้ได้มาตรฐาน 

 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  

           มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1. แผนงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน  

2. แผนงานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครอืข่ายแกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.แผนงานสร้างการรับรู้ และมีสว่นร่วมเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 

           มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

           1.  แผนงานส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่น  

           2.  แผนงานจัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ การปูองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพืน้ที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 

           3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระบบ 

4. แผนงานปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์กร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. แผนงานปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ปฏิบัติงาน 

อย่างมปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา ศาสนา 

 ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เปูาประสงค์  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในแต่ละปีเพื่อใหบ้รรลุเปูาประสงค์ 

 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 สืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพิธภัณฑ์

พืน้บ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้ง     

รื้อฟื้นบรรยากาศของเมอืงโบราณ 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน  

วัฒนธรรม  ประเพณีพิพธิภัณฑพ์ืน้บ้าน 

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และรื้อฟื้นบรรยากาศ

ของเมอืงโบราณ อย่างนอ้ย 5 โครงการ/

กิจกรรมต่อปี 

1.2 ส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและ

ฟื้นฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ในเขต

เทศบาล 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟื้นฟู

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาล 

อย่างนอ้ยปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

1.3 แผนงานส่งเสริมพัฒนา และยกระดับ

คุณภาพการศกึษาทุกระบบให้กับประชาชน               

เพื่อก้าวทันประชาคมอาเซียน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านส่งเสริม

พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศกึษาทุก

ระบบให้กับประชาชน อย่างน้อยปีละ 10 

โครงการ/กิจกรรม 

1.4แผนงานปลูกฝังความภาคภูมใิจใน

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  

คุณธรรม และจรยิธรรมอันดีงามใหเ้ยาวชน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการปลูกฝัง 

ความภาคภูมใิจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และจรยิธรรมอันดี

งามให้เยาวชน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ/

กิจกรรม 

1.5 แผนงานส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

การศกึษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่

เยาวชนและประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 

โครงการ/กิจกรรม 

 หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก :  กองการศกึษา ,ส านักปลัดเทศบาล,กองสวัสดิการสังคมและกองช่าง 

 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาเมืองสูเ่มืองแห่งวัฒนธรรม และ

การท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจหลักที ่2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เปูาประสงค์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในแต่ละปีเพื่อใหบ้รรลุเปูาประสงค์ 

 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2.1การสร้างจติส านึก ความตระหนักและ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหค้นในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการสร้าง

จติส านึก ความตระหนักและเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ใหค้นในชุมชนมีสว่นร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

อย่างนอ้ยปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม 

2.2เฝาูระวังดา้นภัยพิบัติ และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการเฝูา

ระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างนอ้ย

ปีละ 2 โครงการ/กิจกรรม 

2.3แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลอืก 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานและพัฒนา

พลังงานทางเลือกอย่างนอ้ยปีละ 1 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง 

 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและ

การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวติ 

 พันธกิจหลักที ่3  การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐาน 

 พันธกิจหลักที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคง และความ

ปลอดภัยในชีวติ 

 เปูาประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้านการศกึษา และสาธารณสุขได้มาตรฐานและทั่วถึงฯ 

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในแตล่ะปีเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ 

 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้ง

จัดตัง้กองทุนเลีย้งชีพ  ดูแลผูพ้ิการในชุมชน และ

ผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวติ สวัสดิการและนันทนาการ

แก่ประชาชน รวมทั้งจัดตัง้กองทุนเลีย้งชพี  

ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขต

เทศบาล อย่างนอ้ยปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม 

3.2แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรค

ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมการ

รักษาพยาบาลที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานแก่

ประชาชน 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม

สุขภาพ ควบคุมปูองกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพแก่

ประชาชน และส่งเสริมการรักษาพยาบาลที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 

อย่างนอ้ยปีละ 3 โครงการ/กิจกรรม 

3.3แผนงานพัฒนางานสุขาภบิาลและคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

งานสุขาภบิาลและคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ/กิจกรรม 

3.4แผนงานส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพร 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม

การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

อย่างนอ้ยปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

3.5แผนงานก ากับ  ดูแล  และให้การบ าบัดผูต้ิด

ยาเสพติด พร้อมสร้างระบบปูองกันการตดิยา   

เสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการก ากับ  

ดูแล  และใหก้ารบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อม

สร้างระบบปูองกันการตดิยา   เสพติดของ

เยาวชนและประชาชนอย่างน้อยปีละ 2 

โครงการ/กิจกรรม 
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 หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองการแพทย์ กองสวัสดิการสังคม, 

                                  กองการศกึษา และกองช่าง 

 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมอืง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

    : ยุทธศาสตรท์ี่ 2.การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมอืงเกษตรปลอดภัย 

    : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรม 

ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 พันธกิจหลักที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ                

ต่อความตอ้งการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

 เปูาประสงค์ : พัฒนาภูมสิถาปัตยกรรม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตเมอืงเก่าให้ได้ 

         มาตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน และนักท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในแตล่ะปีเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ 

 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 การด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ก่อสร้าง

ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการและภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

เมืองเก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่ อ ง เที่ ย ว  อย่ า งน้ อยปี ล ะ  10 

โครงการ/กิจกรรม 

4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพืน้ที่  

สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขตเมือง

เก่า และระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการ

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขียว

พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขตเมืองเก่า 

และพัฒนาระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน

อย่างนอ้ยปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

4.3 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้

ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการ ท่องเที่ยว

ของเมอืงล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการ

พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เมืองล าพูนอย่างน้อยปีละ1 โครงการ/กิจกรรม 

4.4 การสร้างเครือข่ายระบบการตลาด และ

พัฒนาผลติภัณฑ ์ให้ได้มาตรฐาน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การสร้าง

เครือขา่ยระบบการตลาด และพัฒนา

ผลิตภัณฑใ์ห้ได้มาตรฐานอย่างนอ้ยปีละ 1 

โครงการ/กิจกรรม 
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 หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก : กองชา่ง ,กองคลัง,กองสวัสดิการสังคม และส านักปลัดเทศบาล 

 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมอืง 

       เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

    : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมอืงเกษตรปลอดภัย 

    : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองสูเ่มืองแหง่วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

      แบบสมดุลและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน   

 พันธกิจหลักที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 เปูาประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงฯ 

และมีความปลอดภัย 

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในแตล่ะปีเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ 

 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5.1ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ และสร้าง

กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการ

ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ และสร้าง

กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนอย่างน้อย

ปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม 

5.2ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่าย

แกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการ

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกน

น าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็งอย่างนอ้ยปีละ 1 

โครงการ/กิจกรรม 

5.3 สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การสร้างการ

รับรู้ และมีสว่นร่วมเกี่ยวกับการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาลอย่างนอ้ยปีละ 2 

โครงการ/กิจกรรม 

 

 หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก  : ทุกกอง 

 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ิน 

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 เปูาประสงค์ : ระบบบริหารจัดการเครื่องมอื เครื่องใช ้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในแตล่ะปีเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ 

 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

6.1แผนงานส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับ

การเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่น 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม

และพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมอืงการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 

โครงการ/กิจกรรม 

6.2แผนงานจัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ การปูองกันและ

บรรเทา  สาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบ

การจราจร และจัดระเบียบพืน้ที่ หาบเร่ แผง

ลอยในเขตเทศบาล 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดระบบ

รับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวติ 

ทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทา  สาธารณ

ภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัด

ระเบียบพืน้ที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล

อย่างนอ้ยปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม 

6.3 แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากร สรา้งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม

อย่างตอ่เนื่องเป็นระบบ 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา

และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริม

คุณธรรมและจรยิธรรมอย่างตอ่เนื่องเป็นระบบ

อย่างนอ้ยปีละ 15 โครงการ/กิจกรรม 

6.4 แผนงานปรับปรุง พัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช้

สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์กร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง 

พัฒนาเครื่องมอื เครื่องใชส้ถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร และ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างนอ้ยปีละ 10 โครงการ/กิจกรรม 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

6.5 แผนงานปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  

บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ปฏิบัติงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

-มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ

พัฒนารายได้ การปูองกันการทุจริตในภาครัฐ 

และบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใสอย่างนอ้ยปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

 

 หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล ,กองคลัง,กองช่าง,กองการศกึษา,กองวิชาการและ

แผนงาน,กองสวัสดิการสังคม ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการแพทย์ 

 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และความมั่นคง 
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4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมาย             

เพื่อการพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์     

ที่ 3                

การพัฒนา

เมืองสู่เมือง

แห่งวัฒนธรรม 

และการ

ทอ่งเที่ยวแบบ

สมดุลและ

ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 

3  

การพัฒนา

เมือง

วัฒนธรรม สู่

เศรษฐกิจ

ชุมชน

สร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์           

ที่ 1              

การพัฒนาด้าน

ส่งเสริม

คุณภาพ

การศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

และปรัชญา

ของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  

 

การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม      

ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและการ

ทะนุบ ารุงพระ

พุทธ 

ศาสนาเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 
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1.แผนงานสืบสาน  

วัฒนธรรม  ประเพณี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและ

เอกลักษณ์ของทอ้งถ่ิน  

รวมท้ังร้ือฟื้น

บรรยากาศของเมือง

โบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. แผนงานส่งเสริม

ศาสนา พัฒนา  

ปรับปรุงวัดและฟื้นฟู

สถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์  ในเขต

เทศบาล  

 

 

1 มีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ในการสืบสาน  

วัฒนธรรม  

ประเพณีพิพิธภัณฑ์

พื้นบ้าน เอกลกัษณ์

ของท้องถิน่  และรือ้

ฟื้นบรรยากาศของ

เมืองโบราณ อยา่ง

น้อย 5 โครงการ/

กิจกรรมต่อป ี

 

 

 

 

 

 

 
2.มีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับการส่งเสริม

ศาสนา พัฒนา  

ปรับปรงุวัดและฟื้นฟู

สถานทีส่ าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ในเขต

เทศบาลอยา่งน้อยปี

ละ 1 โครงการ/

กิจกรรม  

1 มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

สืบสาน  

วัฒนธรรม  

ประเพณี

พพิธิภัณฑ์

พื้นบ้าน 

เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ่น  และรือ้

ฟื้นบรรยากาศ

ของเมืองโบราณ 

ภายในระยะเวลา 

5ปรอยา่งน้อย 

35 โครงการ/

กิจกรรมต่อป ี

 

 
2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมเกี่ยวกับ

การสง่เสริม

ศาสนา พัฒนา  

ปรับปรงุวัดและ

ฟื้นฟูสถานที่

ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ใน

เขตเทศบาล 

ภายในระยะเวลา 

5 ปีอยา่งน้อย 

15โครงการ/ 

กิจกรรม 

โครงการอนุรกัษ์และพัฒนา

เมืองเก่าล าพูน , 

โครงการอนุรกัษ์และพัฒนา

เมืองเก่าล าพูน,โครงการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 ,โครงการอนุรกัษ์บา้นเก่า 

โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และ

เอกลกัษณ์ท้องถิน่ 

โครงการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ทางศาสนา เช่น  วันเขา้พรรษา 

วันวิสาหบูชา ฯลฯ 

กอง

การศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล  

กอง

สวัสดกิารฯ 

และ         

กองช่าง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมาย             

เพื่อการพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์     

ที่ 3                

การพัฒนา

เมืองสู่เมือง

แห่งวัฒนธรรม 

และการ

ทอ่งเที่ยวแบบ

สมดุลและ

ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 

3  

การพัฒนา

เมือง

วัฒนธรรม สู่

เศรษฐกิจ

ชุมชน

สร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์           

ที่ 1              

การพัฒนาด้าน

ส่งเสริม

คุณภาพ

การศึกษา  

ส่งเสริมศาสนา 

เผยแพร่

ปรัชญา 

เศรษฐกิจ

พอเพียง   

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  

 

การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม      

ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและการ

ทะนุบ ารุงพระ

พุทธ 

ศาสนาเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  แผนงานส่งเสริม

พัฒนา และยกระดับ

คุณภาพการศึกษาทุก

ระบบให้กับประชาชน

เพื่อเตรียมความพร้อม

ก้าวทันประชาคม

อาเซียน 

 

 

 

 

 

 

4. แผนงานปลูกฝัง

ความภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน  

สร้างเสริมวินัย  

คุณธรรม และ

จริยธรรมอันดีงามให้

เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ด้าน

ส่งเสริมพัฒนา 

และยกระดับ

คุณภาพ

การศึกษาทุก

ระบบให้กับ

ประชาชน อย่าง

น้อยปลีะ 15 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

4.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

ปลูกฝัง ความ

ภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ิน  สร้าง

เสริมวินัย  

คุณธรรม และ

จริยธรรมอันดี

งามใหเ้ยาวชน 

อย่างน้อยปลีะ 

1 โครงการ/

กิจกรรม 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ด้าน

ส่งเสริมพัฒนา 

และยกระดับ

คุณภาพ

การศกึษาทุก

ระบบให้กบั

ประชาชน ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี

อยา่งน้อย  60 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

4.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

ปลูกฝัง ความ

ภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  สร้าง

เสริมวนิัย  

คุณธรรม และ

จริยธรรมอันดี

งามให้เยาวชน 

ภายในระยะเวลา

5 ปีอยา่งน้อย 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการจัดงานวันครู ,

โครงการอบรมสัมมนา

บุคลากรทางการศึกษา,

โครงการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาฯ 

โครงการจัดงานวันพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนเิทศการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

โครงการปรับพืน้ฐาน

นักเรียน 

ฯลฯ 

 

 

โครงการสง่เสริมวินัย

จริยธรรมนักเรียนฯ 

ฯลฯ 

กอง

การศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล  

กอง

สวัสดกิารฯ 

และ         

กองช่าง 

- 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์         

ที่ 5          

การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

และการบริหาร

จัดการน้ าแบบ

บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

2  

การพัฒนา    

ภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและ

อารยสถาปัตย์ 

 

ยุทธศาสตร์     

ที่ 2         

การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิงงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ  และ

สิ่งแวดล้อม       

เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.แผนงานสร้าง

จติส านึก ความ

ตระหนักและ

เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้

คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แผนงานเฝาูระวัง

ด้านภัยพิบัติ และ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สวัสดิการและ

นันทนาการแก่

ประชาชน 

รวมท้ังจัดตั้ง

กองทุนเลีย้งชีพ  

ดูแลผูพ้ิการใน

ชุมชน และ

ผูด้้อยโอกาสใน

เขตเทศบาล 

อย่างน้อยปลีะ 

5 โครงการ/

กิจกรรม 
2.มีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ในการเฝูาระวังด้าน

ภัยพิบัติ และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

อยา่งน้อยปีละ 2 

โครงการ/กิจกรรม 

 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สวัสดกิารและ

นันทนาการแก่

ประชาชน รวมทั้ง

จัดตัง้กองทุน

เลีย้งชีพ  ดูแลผู้

พกิารในชุมชน 

และผู้ด้อยโอกาส

ในเขตเทศบาล 

ภายในระยะเวลา 

5 ปีอยา่งน้อย

35 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 
2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

เฝูาระวังด้านภัย

พบิัติ และจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ภายในระยะเวลา 

5 ปีอยา่งน้อย 

20 โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย

จากแหล่งก าเนิดเพื่อการพัฒนา

อยา่งยั่งยืน 

โครงการพัฒนาเมือง เกษตร

อินทรีย์ 

โครงการศูนยเ์กษตรอินทรีย์

แบบยั่งยืน 

โครงการบ้านน่าอยูคู่เ่ศรษฐกิจ

พอเพยีง 
โครงการวันสิง่แวดล้อมไทย 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารจัดการเตาเผา

ขยะ โครงการบรหิารจัดการ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงการ

ปรับปรงุภูมิทัศน์ในเขตเมือง  

ฯลฯ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

และกองช่าง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 - 2564)  

4-18 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมาย             

เพื่อการพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์         

ที่ 5          

การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรร

มชาติ และ

สิ่งแวดล้อม

และการบริหาร

จัดการน้ าแบบ

บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

2  

การพัฒนา    

ภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและ

อารยสถาปัตย์ 

 

ยุทธศาสตร์     

ที่ 2         

การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิงงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ  และ

สิ่งแวดล้อม       

เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

 
 

1 2 3 4 5 3.แผนงานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและพัฒนา

พลังงานทางเลือก 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน

และพัฒนา

พลังงาน

ทางเลือกอย่าง

น้อยปลีะ 1 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

3.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมใน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การใช้

พลังงานและ

พัฒนา

พลังงาน

ทางเลือก

ภายใน

ระยะเวลา 5 

ปีอย่างน้อย 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติฯ 

ฯลฯ  

กอง

การศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล  

กอง

สวัสดกิารฯ 

และ         

กองช่าง 

- 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 - 2564)  

4-19 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมาย             

เพื่อการพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 1          

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่เมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 2         

การส่งเสริม

และพัฒนาการ

เกษตรสู่เมือง

เกษตร

ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 4         

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์      

ที่ 3         

การพัฒนา 

ด้าน

สาธารณสุข 

และคุณภาพ

ชีวิต 

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการศึกษาแล ะ

สาธารณสุข 

 

ประชาชนได้รับ

บริการดา้น

การศึกษา และ

สาธารณสุขได้

มาตรฐานและ

ทั่วถึงฯ 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

1.แผนงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สวัสดิการและ

นันทนาการแก่

ประชาชน รวมทัง้

จัดตั้งกองทุนเลีย้งชีพ  

ดูแลผูพ้ิการในชุมชน 

และผูด้้อยโอกาสใน

เขตเทศบาลอย่าง

ทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนงานส่งเสริม

สุขภาพ ควบคุม

ปอูงกันโรคฟื้นฟู

สมรรถภาพแก่

ประชาชน และส่งเสริม

การรักษาพยาบาลที่มี

คุณภาพและได้

มาตรฐานแก่ประชาชน 

 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

สวัสดิการและ

นันทนาการแก่

ประชาชน 

รวมท้ังจัดตั้ง

กองทุนเลีย้งชีพ  

ดูแลผูพ้ิการใน

ชุมชน และ

ผูด้้อยโอกาสใน

เขตเทศบาล 

อย่างน้อยปลีะ 

5 โครงการ/

กิจกรรม 

 

2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพ 

ควบคุมปอูงกัน

โรคฟื้นฟู

สมรรถภาพแก่

ประชาชน และ

ส่งเสริมการ 

1.มีการด าเนนิ

โครงการ/

กิจกรรม

สง่เสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวติ สวัสดิการ

และนันทนาการ

แก่ประชาชน 

รวมทั้งจัดต้ัง

กองทุนเลีย้งชีพ  

ดูแลผู้พิการใน

ชุมชน และ

ผู้ด้อยโอกาสใน

เขตเทศบาล

ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

อย่างนอ้ยปีละ 

35 โครงการ/

กิจกรรม 

 
2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ส่งเสริม

สุขภาพ ควบคุม

ปูองกันโรคฟ้ืนฟู

สมรรถภาพแก่

ประชาชน และ

ส่งเสริมการ

รักษาพยาบาลที่มี

คุณภาพและได้

มาตรฐาน 

โครงการช่วยเหลือผู้

ประสบปัญหาทางสังคม

(เด็ก/สตรี/ผูพ้ิการ/

ผูด้้อยโอกาส) 

โครงการพัฒนาทักษะ

อาชีพเสริมผูพ้ิการ

โครงการสวัสดิการ

สงเคราะห์ฯโครงการ

รณรงค์ต่อต้านการคา้

มนุษย์ โครงการส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค์ปอูงกัน

โรคไข้หวัดนกโครงการ

รณรงค์ปอูงกัน ควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการอบรมด้าน

สาธารณสุขในด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่ม

เสี่ยง  

โครงการดูแลและ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 1          

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่เมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 2         

การส่งเสริม

และพัฒนาการ

เกษตรสู่เมือง

เกษตร

ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 4         

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์      

ที่ 3         

การพัฒนา 

ด้าน

สาธารณสุข 

และคุณภาพ

ชีวิต 

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการศึกษาแล ะ

สาธารณสุข 

 

ประชาชนได้รับ

บริการดา้น

การศึกษา และ

สาธารณสุขได้

มาตรฐานและ

ทั่วถึงฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนงานพัฒนางาน

สุขาภิบาลและ

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แผนงานส่งเสริม

การแพทย์แผนไทย

และสมุนไพร 

 

รักษาพยาบาลที่

มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐานแก่

ประชาชนอย่าง

น้อยปลีะ 3 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

พัฒนางาน

สุขาภิบาลและ

คุม้ครอง

ผูบ้ริโภค อย่าง

น้อยปลีะ 2 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

4.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม 

ส่งเสริม

การแพทย์แผน

ไทยและ

สมุนไพรอย่าง

น้อยปลีะ 1  

แก่ประชาชน

ภายในระยะเวลา 

5 ปีอยา่งน้อย 

25 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรมในการ

พัฒนางาน

สุขาภิบาลและ

คุม้ครองผู้บริโภค 

ภายในระยะเวลา 

5 ปีอยา่งน้อย 

20 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 
 

4.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ส่งเสริม

การแพทย์แผน

ไทยและสมุนไพร

ภายในระยะเวลา 

5 ปีอยา่งน้อย 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

โครงการตลาดสดน่าซ้ือ 

โครงการส่งเสริม

ผูป้ระกอบการแต่งผม-

เสริมสวย 

โครงการส่งเสริม

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร

แผงลอย 

โครงการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค 

ฯลฯ 

 

โครงการอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการแพทย์แผน

ไทยและสมุนไพร 

ฯลฯ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

กอง

การแพทย์ 

กอง

สวัสดกิารฯ 

กอง

การศกึษา 

และกองช่าง 

 



  บทที ่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมาย             

เพื่อการพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 1          

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่เมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 2         

การส่งเสริม

และพัฒนาการ

เกษตรสู่เมือง

เกษตร

ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 4         

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์      

ที่ 3         

การพัฒนา 

ด้าน

สาธารณสุข 

และคุณภาพ

ชีวิต 

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการศึกษาแล ะ

สาธารณสุข 

 

ประชาชนได้รับ

บริการดา้น

การศึกษา และ

สาธารณสุขได้

มาตรฐานและ

ทั่วถึงฯ 
 

2 3 4 5 6 5.  แผนงานก ากับ  

ดูแล  และให้การ

บ าบัดผูต้ิดยาเสพติด 

พรอ้มสร้างระบบ

ปอูงกันการติดยา   

เสพติดของเยาวชน

และประชาชน

โดยทั่วไป  

 

 

5.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ในการ

ก ากับ  ดูแล  

และให้การ

บ าบัดผูต้ิดยา

เสพติด พรอ้ม

สร้างระบบ

ปอูงกัน           

การติดยาเสพ

ติดของเยาวชน

และประชาชน

อย่างน้อยปลีะ 

2 โครงการ/

กิจกรรม 

 

5.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ใน

การก ากับ  

ดูแล  และให้

การบ าบัดผู้

ติดยาเสพติด 

พรอ้มสร้าง

ระบบปอูงกัน           

การติดยาเสพ

ติดของ

เยาวชนและ

ประชาชน

ภายใน

ระยะเวลา 5 

ปอีย่างน้อย 

20 โครงการ/

กิจกรรม 

 

โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินงานกองทุนแมข่อง

แผน่ดินฯ 

โครงการเฝาูระวังยาเสพ

ติดเขา้สู่ชุมชน 

ฯลฯ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

กอง

การแพทย์ 

กอง

สวัสดกิารฯ 

กอง

การศกึษา 

และกองช่าง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 1            

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่เมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์         

ที่ 2  

การส่งเสริม

และพัฒนาการ

เกษตรสู่เมือง

เกษตร

ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 3          

การพัฒนา

เมืองสู่เมือง

แห่งวัฒนธรรม 

และการ

ทอ่งเที่ยวแบบ

สมดุลและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 

2  

การพัฒนา 

ภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและ

อารยสถาปัตย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

3 

 การพัฒนา

เมือง

วัฒนธรรม 

สู่เศรษฐกจิ

ชุมชน

สร้างสรรค์ 

 

 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4          

การพัฒนาด้าน

ระบบ

โครงสร้าง

พืน้ฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรม 

ในเขตเมืองเก่า 

รวมท้ังการ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน  และ

เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม

ต้องการของประชาชน 

เพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมืองในอนาคต และ

เศรษฐกจิของทอ้งถ่ิน 

 

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน และ

เพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของ

ประชาชน 

 

10 11 12 13 14 1.แผนงานก่อสร้าง

ปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ ภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขต

เมืองเก่า เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม 

ก่อสร้าง

ปรับปรุงและ

บ ารุงรักษา

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ

ภูมิ

สถาปัตยกรรม

ในเขตเมืองเก่า 

เพื่อสนับสนุน

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

อย่างน้อยปลีะ 

10 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

1.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม 

ก่อสร้าง

ปรับปรุงและ

บ ารุงรักษา

ระบบสา

ธารณูป       

โภค          

สาธารณูป          

การ และภูมิ

สถาปัตยกรร

มในเขตเมือง

เก่า เพื่อ

สนับสนุนการ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

ภายใน

ระยะเวลา 5 

ปอีย่างน้อย 

60 โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคภายในเขต

เทศบาล 

ฯลฯ 

กองช่าง 

กองคลัง
กอง

สวัสดกิารฯ  

และส านกั

ปลัดเทศบาล 

 



  บทที ่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 - 2564)  

4-23 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้าของ

เปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 1            

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่เมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์         

ที่ 2  

การส่งเสริม

และพัฒนาการ

เกษตรสู่เมือง

เกษตร

ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 3          

การพัฒนา

เมืองสู่เมือง

แห่งวัฒนธรรม 

และการ

ทอ่งเที่ยวแบบ

สมดุลและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 

2  

การพัฒนา 

ภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและ

อารยสถาปัตย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

3 

 การพัฒนา

เมือง

วัฒนธรรม 

สู่เศรษฐกจิ

ชุมชน

สร้างสรรค์ 

 

 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4          

การพัฒนาด้าน

ระบบ

โครงสร้าง

พืน้ฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรม 

ในเขตเมืองเก่า 

รวมท้ังการ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน  และ

เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม

ต้องการของประชาชน 

เพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมืองในอนาคต และ

เศรษฐกจิของทอ้งถ่ิน 

 

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน และ

เพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของ

ประชาชน 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.แผนงานพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พัฒนาพื้นทีส่ีเขยีว 

พัฒนาระบบการวาง

ผังเมืองในเขตเมืองเก่า 

และระบบโครงขา่ย

เส้นทางจักรยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนงานพัฒนา 

ส่งเสริมอาชีพและการ

เพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชนรวมทัง้

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ของเมืองล าพูนอย่าง

เป็นระบบและยั่งยืน 

 

2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ด้าน

การพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน

พืน้ที่สีเขยีว

ระบบการวางผัง

เมืองและระบบ

โครงขา่ย

เส้นทางจักรยาน

ในเขตเมืองเก่า 

อย่างน้อยปลีะ 

1 โครงการ/

กิจกรรม 

 

3.มีการด าเนนิ

โครงการ/กิจกรรม 

ดา้นการพัฒนา 

สง่เสริมอาชีพและ

การเพิ่มรายได้

ให้กับประชาชน

รวมทั้งสง่เสริม

การ ท่องเที่ยวของ

เมืองล าพูนอย่าง

เป็นระบบและ

ย่ังยืนอย่างนอ้ยปี

ละ 1 โครงการ/

กิจกรรม 

2.มีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ด้าน

การพัฒนาการใช้

ประโยชน์ที่ดนิและ

ระบบการวางผังเมืองใน

เขตเทศบาล ภายใน

ระยะเวลา 5 ปีอย่าง

น้อย 15 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 
 

 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ด้าน

การพัฒนา ส่งเสริม

อาชีพและการเพิ่ม

รายได้ใหก้ับประชาชน

รวมทั้งสง่เสริมการ 

ท่องเที่ยวของเมือง

ล าพูนอยา่งเป็นระบบ

และยั่งยืนภายใน

ระยะเวลา 5 ปีอยา่ง

น้อย 15 โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ในเขตเทศบาล 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา

อาชีพและแก้ไข

ปัญหาความยากจน 

กองช่าง 

กองคลัง
กอง

สวัสดกิารฯ  

และส านกั

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 1            

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่เมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์         

ที่ 2  

การส่งเสริม

และพัฒนาการ

เกษตรสู่เมือง

เกษตร

ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 3          

การพัฒนา

เมืองสู่เมือง

แห่งวัฒนธรรม 

และการ

ทอ่งเที่ยวแบบ

สมดุลและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 

2  

การพัฒนา 

ภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและ

อารยสถาปัตย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

3 

 การพัฒนา

เมือง

วัฒนธรรม 

สู่เศรษฐกจิ

ชุมชน

สร้างสรรค์ 

 

 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4          

การพัฒนาด้าน

ระบบ

โครงสร้าง

พืน้ฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรม 

ในเขตเมืองเก่า 

รวมท้ังการ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน  และ

เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม

ต้องการของประชาชน 

เพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมืองในอนาคต และ

เศรษฐกจิของทอ้งถ่ิน 

 

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน และ

เพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของ

ประชาชน 

 

1 2 3 4 5 4. แผนงานสร้าง

เครือขา่ยระบบ

การตลาด และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ให้ได้

มาตรฐาน 

4.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

สร้างเครือข่าย

ระบบการตลาด 

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ให้ได้

มาตรฐานอย่าง

น้อยปลีะ 1 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

4.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

สร้าง

เครือขา่ย

ระบบ

การตลาด 

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ให้

ได้มาตรฐาน

ภายใน

ระยะเวลา 5 

ป ีอย่างน้อย 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศูนย์จ าหน่าย

สินค้าร้านคา้ชุมชนในเขต

เทศบาล 

ฯลฯ 

กองช่าง 

กองคลัง
กอง

สวัสดกิารฯ  

และส านกั

ปลัดเทศบาล 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพนู (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด        

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 4         

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 5          

การสร้างความ

เขม้แข็งของ

ชุมชน และการ

มีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของเทศบาล 

ได้รับบริการสาธารณะ

อย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ฯ  แ ล ะ มี

ความปลอดภัย 

 

ประชาชนได้รับ

บริการสาธารณะ

อย่างทั่วถึงฯ และ

มีความปลอดภัย 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1.แผนงานส่งเสริม

ความรู้ความเขา้ใจ 

และสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนงานส่งเสริม

พัฒนาบุคลากรและ

สร้างเครือข่ายแกนน า

ในแต่ละชุมชนให้

เขม้แข็ง 

 

 

 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ในการ

ส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจ และ

สร้าง

กระบวนการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่าง

น้อยปลีะ 5 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ในการ

ส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรและ

สร้างเครือข่าย

แกนน าในแต่ละ

ชุมชนให้เข้มแข็ง

อย่างน้อยปลีะ 

1 โครงการ/

กิจกรรม 

 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ในการ

ส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจ และ

สร้าง

กระบวนการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนภายใน

ระยะเวลา 35 ปี 

อยา่งน้อย 15 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

2.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม ในการ

ส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรและ

สร้างเครือขา่ย

แกนน าในแต่ละ

ชุมชนให้เขม้แข็ง

ภายในระยะเวลา 

5 ปี อยา่งน้อย 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

โครงการเผยแพรค่วามรู้

เก่ียวกับกฎหมาย 

โครงการส่งเสริมเผยแพร่

ความรู้ พรบ.ขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 

2550 

โครงการติดตามและ

ประเมินผลโครงการและ

การปฏิบัติงานของ

เทศบาล  

ฯลฯ 

 

 

โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขของ อสม.ใน

ชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูน้ าชุมชน 

โครงการประชุมเพื่อ

เลือกตั้งคณะกรรมการ

ชุมชนย่อย 

ฯลฯ 

 

 

 

กอง

สวัสดกิารฯ 

กอง

วิชาการฯ

และกอง

การแพทย์ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด        

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์       

ที่ 4         

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1  

การพัฒนาและ

เพิ่มขดี

ความสามารถ

ประชาชนบน

รากฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 5          

การสร้างความ

เขม้แข็งของ

ชุมชน และการ

มีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของเทศบาล 

ได้รับบริการสาธารณะ

อย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ฯ  แ ล ะ มี

ความปลอดภัย 

 

ประชาชนได้รับ

บริการสาธารณะ

อย่างทั่วถึงฯ และ

มีความปลอดภัย 

2 3 4 5 6 3.แผนงานสร้างการ

รับรู้ และมสี่วนร่วม

เก่ียวกับการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาล 

 

 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

สร้างการรับรู้ 

และมสี่วนร่วม

เก่ียวกับการ

จัดบริการ

สาธารณะของ

เทศบาลอย่าง

น้อยปลีะ 2 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

3.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

สร้างการรับรู้ 

และมสี่วน

ร่วมเก่ียวกับ

การจัดบริการ

สาธารณะ

ของเทศบาล

ภายในระเวลา 

5 ปอีย่างน้อย

20 โครงการ/

กิจกรรม 

 

โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ/์นโยบาย

ผูบ้ริหาร 

โครงการแข่งขันกฬีา

ชุมชน 

โครงการแข่งขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธ์ 

ฯลฯ 

กอง

สวัสดกิารฯ 

กอง

วิชาการฯ

และกอง

การแพทย์ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4              

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 

3  

การพัฒนา

เมือง

วัฒนธรรม สู่

เศรษฐกิจ

ชุมชน

สร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 6             

การพัฒนาด้าน

สังคม 

การเมือง และ

บริหารราชการ

ทอ้งถ่ินให้

เป็นไปตาม

หลักการ

บริหารจัดการ

ที่ดี  

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบบ ริหารจั ดกา ร 

ตลอดจนความม่ันคง 

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ระบบบริหาร

จัดการเครือ่งมือ 

เครือ่งใช้ ได้รับ

การปรบัปรุงและ

พัฒนา  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1.แผนงานส่งเสริม

และพัฒนา

ประชาธปิไตยกับ

การเมืองการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.  แผนงานจัดระบบ

รับแจ้งเหตุ ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพย์สิน การปอูงกัน

และบรรเทา  สาธารณ

ภัยรวมท้ังพัฒนาระบบ

การจราจร และจัด

ระเบยีบพื้นที่ หาบเร่ 

แผงลอยในเขต

เทศบาล 

1.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ประชาธปิไตย

กับการเมืองการ

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอย่าง

น้อยปลีะ 1 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

2.มีการด าเนนิ

โครงการ/กิจกรรม 

การจัดระบบรับ

แจ้งเหตุ ดูแล

ความปลอดภัยใน

ชีวติ ทรัพย์สิน 

การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยรวมทั้งพัฒนา  

1.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ประชาธปิไตย

กับการเมือง

การปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน

ภายใน

ระยะเวลา 5 

ปีอย่างน้อย 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

 

 
2.มีการด า เนิน

โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร ร ม  ก า ร

จัดระบบรับแจ้ง

เหตุ  ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต 

ทรั พ ย์ สิ น  ก า ร

ปู อ ง กั น แ ล ะ

บรรเทาสาธารณ

ภัยรวมทั้งพัฒนา 

โครงการรณรงค์ยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและประชาชน 

โครงการอาสาปกปอูง

สถาบัน สงบ สันติ 

สามัคคี 
ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบยีบ

สังคม 

โครงการฝึกอบรมอาสา

ปอูงกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

โครงการฝึกซ้อมแผน

ปอูงกันภัยฝาุยพลเรือน 

โครงการฝึกอบรม

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

 

ส านัก

ปลัดเทศบาล

,กองคลัง,

กองช่าง, 

กอง

การศกึษา,

กอง

วชิาการฯ,

กอง

สวัสดกิารฯ,

กอง

สาธารณสุขฯ

และ       

กอง

การแพทย์ 

- 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4              

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์           

ที่ 8                  

การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 6             

การพัฒนาด้าน

สังคม 

การเมือง และ

บริหารราชการ

ทอ้งถ่ินให้

เป็นไปตาม

หลักการ

บริหารจัดการ

ที่ดี  

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบบ ริหารจั ดกา ร 

ตลอดจนความม่ันคง 

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ระบบบริหาร

จัดการเครือ่งมือ 

เครือ่งใช้ ได้รับ

การปรบัปรุงและ

พัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนงานพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากร สร้างเสริม

คุณธรรมและ

จริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระบบ 

 

รวมท้ังพัฒนา 

ระบบการจราจร 

และจัดระเบยีบ

พืน้ที่ หาบเร่ 

แผงลอยในเขต

เทศบาลอย่าง

น้อยปลีะ 5 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

พัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของบุคลากร 

สร้างเสริม

คุณธรรมและ

จริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็น

ระบบอย่างน้อย

ปลีะ 15 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

รวมทั้งพัฒนา 

ระบบการจราจร 

และจัดระเบียบ

พื้นที่ หาบเร่ แผง

ลอยในเขต

เทศบาลภายใน

ระยะเวลา 5 ปี

อยา่งน้อย 35 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 
3.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

พัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธภิาพของ

บุคลากร สร้าง

เสริมคุณธรรม

และจริยธรรม

อยา่งต่อเนื่องเปน็

ระบบภายใน

ระยะเวลา 5 ปี

อยา่งน้อยปีละ 

15 โครงการ/

กิจกรรม 

 

โครงการให้ความรู้ด้าน

การปูองกันระงับอัคคีภัย 

โครงการอบราด้านสา

ธารณภัยให้กับนักเรียน 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารจัดการ

ด้านงานบุคลากร,,

โครงการเพิ่มขดี

ความสามารถของ

บุคลากรฯ,โครงการ

ประเมินผลบุคลากรของ

องค์กร 

ฯลฯ 

 

ส านัก

ปลัดเทศบาล

,กองคลัง,

กองช่าง, 

กอง

การศกึษา,

กอง

วชิาการฯ,

กอง

สวัสดกิารฯ,

กอง

สาธารณสุขฯ

และ       

กอง

การแพทย์ 

- 

 



  บทที ่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4              

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์           

ที่ 8                  

การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 6             

การพัฒนาด้าน

สังคม 

การเมือง และ

บริหารราชการ

ทอ้งถ่ินให้

เป็นไปตาม

หลักการ

บริหารจัดการ

ที่ดี  

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบบ ริหารจั ดกา ร 

ตลอดจนความม่ันคง 

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ระบบบริหาร

จัดการเครือ่งมือ 

เครือ่งใช้ ได้รับ

การปรบัปรุงและ

พัฒนา  

 

10 11 12 13 14 4. แผนงานปรับปรุง 

พัฒนาเคร่ืองมอื 

เคร่ืองใช้สถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพของ

องค์กร และน า

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

4.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

ปรับปรุง พัฒนา

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้สถานที่

ในการ

ปฏิบัติงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ขององค์กร และ

น าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้

ในการ

ปฏิบัติงานอย่าง

น้อยปลีะ 10 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

4.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

ปรับปรุง 

พัฒนา

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้

สถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ขององคก์ร 

และน า

เทคโนโลยี

สารสนเทศมา

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ภายใน

ระยะเวลา 5 

ปีอย่างน้อยปี

ละ 60 

โครงการ/

กิจกรรม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ/

เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการถ่ายโอนงาน/

กิจการบริการสาธารณะ

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

โครงการระบบ

สารสนเทศ 

โครงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน 

โครงการระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาเทศบาล 

ฯลฯ 

 

ส านัก

ปลัดเทศบาล

,กองคลัง,

กองช่าง, 

กอง

การศกึษา,

กอง

วชิาการฯ,

กอง

สวัสดกิารฯ,

กอง

สาธารณสุขฯ

และ       

กอง

การแพทย์ 

- 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์             

องค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลเมือง

ล าพูน 

เปาูหมายจากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ/

เปาูประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

คา่เปาูหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเปาูหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 57 58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์          

ที่ 4              

การพัฒนา

สังคม คุณภาพ

ชีวิต และความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์           

ที่ 8                  

การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์        

ที่ 6             

การพัฒนาด้าน

สังคม 

การเมือง และ

บริหารราชการ

ทอ้งถ่ินให้

เป็นไปตาม

หลักการ

บริหารจัดการ

ที่ดี  

 

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบบ ริหารจั ดกา ร 

ตลอดจนความม่ันคง 

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ระบบบริหาร

จัดการเครือ่งมือ 

เครือ่งใช้ ได้รับ

การปรบัปรุงและ

พัฒนา  

 

1 2 3 4 5 5. แผนงานปรับปรุง

พัฒนารายได้ของ

เทศบาล  บริหาร

ราชการเพื่อปอูงกัน

การทุจริต ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธภิาพ

และโปร่งใส 

5.มีการด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

ปอูงกันการ

ทุจริตภาครัฐ 

และบริหาร

ราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

และโปร่งใส

อย่างน้อยปลีะ 

1 โครงการ/

กิจกรรม 

 

5.มีการ

ด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม การ

ปอูงกันการ

ทุจริตภาครัฐ 

และบริหาร

ราชการอย่าง

มี

ประสิทธิภาพ

และโปร่งใสใน 

5 ปี อย่าง

น้อยปลีะ 15 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

โครงการจัดท าเทศ

บัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีของ

เทศบาลและเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปเีพิ่มเติม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพัฒนา

รายได้ของเทศบาล 

โครงการจัดท าแผน

ปอูงกันและปราบปราม

การทุจริต 

ฯลฯ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล

,กองคลัง,

กองช่าง, 

กอง

การศกึษา,

กอง

วชิาการฯ,

กอง

สวัสดกิารฯ,

กอง

สาธารณสุขฯ

และ       

กอง

การแพทย์ 

- 
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4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. กองการศึกษา   

2. กองสวัสดิการฯ  

3. กองช่าง  

4. ส านักปลัดฯ 
 

2. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 

 

1. กองสาธารณสุขฯ   

2. กองช่าง   

 

3. ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวติ 

 

1. กองการศึกษา  

2. กองสาธารณสุขฯ  

3. กองการแพทย์ 

4. กองสวัสดิการฯ  

5. กองช่าง 

   

4. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภมูสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า 

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. กองช่าง  

2. กองคลัง  

3. ส านักปลัดฯ  

4. กองสวัสดิการฯ 

 

5. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน  

 

       ทุกกอง 

 

6.  ด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

 

       ทุกกอง 
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4.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน พ.ศ. 2560-2564 ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ขององค์การ

บริหาร     

ส่วนจังหวัด

ล าพูน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของเทศบาล

เมอืงล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา

อุตสาหกรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาเกษตรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเมืองสู่เมือง

วัฒนธรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาสังคม 

คุณภาพชีวิต ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีด

ความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุ

ทางวัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภมูินเิวศ

วัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        

ด้านระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ภูมิสถาปัตยกรรม

ในเขตเมืองเก่า 

รวมทั้งการพัฒนา

เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5       

ด้านการสรา้ง

ความเขม้แข็ง

ของชุมชน การมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       

ด้านส่งเสรมิ

คุณภาพ

การศึกษา  

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

และปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    

ด้านการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ด้าน

สาธารณสุข 

และคุณภาพ

ชีวติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6                

ด้านสังคม 

การเมือง และ

บรหิารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามหลกัการ

บรหิารจัดการที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมือง

วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสรา้งสรรค์ 

วสิัยทัศน์ของเทศบาลเมอืงล าพูน 

“ล าพูน เป็นเมืองเกา่ที่มีเสนห่์         

มีคุณภาพชีวิตที่ดี                      

บนวิถีความพอเพียง” 

วสิัยทัศน์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าพูน 

“ล าพูน : นครแหง่ทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน” 

วสิัยทัศน์ของจังหวัดล าพูน 

“เมืองแหง่ความสุข  

บนความพอเพียง” 
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ยุทธศาสตรเ์ทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ 

อบจ. 

และอปท.              

ในจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

จังหวดั 

แผนงานดา้น

ความม่ันคง 

ค่านิยม 12 

ประการ 

นโยบาย

รัฐบาล 

นโยบายคสช. 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคณุภาพการศึกษา  

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,3 3 3 1,2,3,4,5,6,9 4 2 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

2 1,2 1   9 6 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีติ  1,3 4 1 11 5,6 2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

ภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้งการพัฒนา

เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

2,3 3 1   6,7 3,4,5 

5.ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

และการมสีว่นร่วมของประชาชน 

1 4 1 8,10,12 1,2,3 1,2 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การเมือง และบรหิาร

ราชการท้องถิ่น ใหเ้ป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการทีด่ี 

3 4 6 7 8,10,11 7,8,9 
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บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนส าคัญในการวางแผน การด าเนินงานตามแผนจะมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ขึน้อยู่กับการตดิตามและประเมินผลเพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน

บรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายเพียงใดหรือไม่ 

 การติดตามผล  คอื  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ทราบว่าความก้าวหน้าของโครงการ

ด าเนนิไปอย่างไร  มีอุปสรรคอะไรหรอืไม่ 

 ความส าคัญของการติดตามผล 

1. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาล และ 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรใ์นระดับต่างๆ 

2. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน และการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปี 

3. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ส าหรับเป็นข้อพิจารณาในการ

ปรับปรุงการวางแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

 การประเมินผล   คอื  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับโดยชีใ้ห้เห็นว่า

การปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

 เทศบาลเมืองล าพูน   จึงก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลดังน้ี 

5.2 วธิีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์กรจัดท าแผนพัฒนาและองค์กรประสานแผนพัฒนาเพื่อให้มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ 

เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลขึ้น

เพื่อช่วยในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาได้ตามความเหมาะสม โดยอาศัยอ านาจ                

ตามความนัยข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  

ประกอบด้วย 
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  1. นายไพศาล    สงวนวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  2. นายวงศศ์ักดิ์      อินทรแสง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  3. นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  4. นายถวัลย์    ค าธง  ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

  5. นางรัชนีย์     สินธุผัด  ผูแ้ทนประชาคมเมอืง  กรรมการ 

  6. นายสุทัศน ์   องค์คุณา ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  

           กรรมการ 

7. นายสมพงศ์   ค าสาร  ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

          กรรมการ 

  8. นายนิวัฒชัย รัตนชเลศ  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  9. นางจนิดา  รัตนอังกูร  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

            10. ปลัดเทศบาล       กรรมการ 

           11. ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน        เลขานุการ 

           12. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ               ผูช่้วยเลขานุการ 

13. เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน       ผูช่้วยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี ้

ให้ตดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ข้อ 29 (4) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ประกอบด้วย 

1. นายณรงค ์   วงคว์าร  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  2. นางทรงศร ี  ถาวรวรานนท ์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

           3. นางนงลักษณ ์  สุทธิแสน เลขานุการนายกเทศมนตร ี กรรมการ 

  4. นางสาวอัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ นักบริหารงานสาธารณสุข 6 กรรมการ 

  5. นางวราภรณ ์  ประสม  พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  กรรมการ 

  6. นางสาวศภุลักษณ ์ อินทรจ์ันทร ์ นักวชิาการการเงินและบัญช ี6ว. กรรมการ 

  7. นางสาวพิมพ์พรรณ เลาหกุล  เจา้พนักงานธุรการ 6  กรรมการ 

  8. นางศศธิร  กุดชัยภูม ิ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได ้6 กรรมการ 
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  9. นางสาวสุกัญญา ดาป้อม  นักพัฒนาชุมชน 4  กรรมการ 

10. นางกัญญา  ชัยเพ็ญ   เจา้พนักงานธุรการ 4  กรรมการ 

            11. นางสาวปิยภรณ ์ จักรไชยวงค ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 

มีหน้าที่ ช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม             

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 (4) 

 การติดตามและประเมินผลจะท าโดยใช้การส่งแบบประเมินผลการด าเนินโครงการ ซึ่งมี

วิธีการด าเนินการดังน้ี 

1.  ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเทศบาล  ตามแนวทางที่ตนรับผดิชอบ  โดยให้รายงานเป็นระยะเวลาตามก าหนด  เช่น  ก าหนด

ระยะเวลาการรายงานไว้ 1 ปี  ควรรายงานผลปีละ 1 ครั้ง  เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผล  เพื่อเสนอให้คณะผูบ้ริหารทราบ 

2. ในระหว่างการด าเนินงานตามแผน   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควรท าการตรวจ

และติดตามผล อย่างนอ้ยปีละ  1  ครั้ง 

3.  ให้งานวิเคราะหน์โยบายและแผนรวบรวมการรายงานผล ตามข้อ 1  และผลการตรวจติดตาม

ผล ตาม ข้อ 2 มาวิเคราะห์  และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลในรอบปีเสนอคณะกรรมการติดตาม             

และประเมินผล  ปลัดเทศบาล และคณะผูบ้ริหาร 

4. ใหน้ าผลตาม ข้อ 3 มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในครั้งต่อไป 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล             

โดยค านึงถึงความเหมาะสม และก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้  

5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในการท างานของเทศบาล 

2. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/ขอ้มูล โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละส่วนราชการ 

3. สัมภาษณ์ พนักงาน เจ้าหนา้ที่ในแตส่่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

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