
 

สถิติรายการผู้ขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ วันท่ี ชื่อผู้ขอรับข้อมูล เรื่องท่ีขอรับข้อมูล หมายเหต ุ

1 23 พ.ย. 2560 นายปฏิญญา จักขเุรือง 
ประวัติการรักษาพยาบาลของนายเสน่ห ์
จักขุเรือง 

กองการแพทย ์

2 24 พ.ย. 2560 นายวุฒิ ถูกใจ 

1. ข้อมูลสถิตจิ านวนประชากร เศรษฐกิจ  
    สังคม และขอบเขตการปกครอง 
2. ข้อมูลแผนนโยบาย และแผนพัฒนาเมือง 
    ล าพูน 
3. ข้อมูล GIS 

กองวิชาการฯ 
กองช่าง 

3 8 ม.ค. 2561 นายณัฐพงค์ สมยานะ 

1. ประวัติอาคารย่านถนนอินทยงยศ 
2. ช่ือถนนอินทยงยศรวมทัง้ประวัต ิ
3. รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารย่านถนน 
    อินทยงยศ 
4. เจ้าของอาคาร อายุอาคารในบริเวณถนน 
    อินทยงยศ 

กองวิชาการฯ 
กองคลงั 

4 29 ม.ค. 2561 นางธัญชนก แซ่โต๋ว 
ประวัติการรักษาพยาบาลของนางอุ่นเรือน 
ปันจันทร ์

กองการแพทย ์

5 2 ก.พ. 2561 น.ส.สุภาวดี ค ารังษี 
1. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมือง 
    ล าพูน พ.ศ. 2560 -2564 
2. แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

กองวิชาการฯ 

6 9 ก.พ. 2561 น.ส.จิรัชญา แก้วจา 
ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ าในคูเมือง
ล าพูน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 26 มี.ค. 2561 นายอดิศักดิ์ ไชยทัศน์ 
เอกสารการด าเนินงานของชมรมลกูหลาน 
เจ้าพ่อกู่ช้างและมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างล าพูน 

ส านักปลัด 

8. 29 มี.ค. 2561 น.ส.กนกวรรณ องวสุอังกรู 
ค าร้องของ น.ส.กนกวรรณ องวสุอังกรู 
ลงวันที่ 3 ม.ค. 2561 

กองสาธารณสุขฯ 

9. 29 มี.ค. 2561 นายวุฒิ ถูกใจ 
1. แผนพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
2. แผนที่ตั้งอาคารเก่า 

กองวิชาการฯ 
กองคลงั 

10 29 มี.ค. 2561 นายโสภณ ค ามงคล 
เทศบัญญัติ เรือ่ง การเกบ็ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย และเทศบญัญัติอื่น ๆ ทีอ่อกโดย
เทศบาลเมอืงล าพูน 

กองวิชาการฯ 



 

สถิติรายการผู้ขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ วันท่ี ชื่อผู้ขอรับข้อมูล เรื่องท่ีขอรับข้อมูล หมายเหต ุ

11 2 เม.ย. 2561 นางองุ่นทพิย์ ศรีสุวรรณ 
1. แผนที่ภาษีเทศบาลเมืองล าพูน 
2. ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

กองวิชาการฯ 
กองคลงั 

12 6 มิ.ย. 2562 น.ส.อาริยา ทะรินทร ์ ตัวอย่างการลงบญัชีรับจ่ายเงิน กองคลงั 

13 18 มิ.ย. 2561 น.ส.วิภาวดี ณ เชียงใหม่ 
แผนที่เขตเทศบาลเมอืงล าพูนเห็นเส้นทาง
และช่ือถนน กองคลงั 

14 18 มิ.ย. 2561 น.ส.กนกวรรณ องวสุอังกรู 
รายละเอียดใบอนญุาตสถานประกอบกิจการ
ไดนาโม เลขที่ 47 ถ.รอบเมอืงใน อ.เมือง
ล าพูน จ.ล าพูน 

กองสาธารณสุขฯ 

15 21 มิ.ย. 2561 น.ส.ดรุณี แซ่โซ้ง แผนที่ในจงัหวัดล าพูน กองคลงั 

16 24 ก.ค. 2561 น.ส.ณัฐพงค์ สมยานะ 
1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพนู 
2. ผังเมืองล าพูน 

กองวิชาการฯ 
กองคลงั 

17 17 ส.ค. 2561 นางทัศนีย์ บุญมาภิ แผนยุทธศาสตร์ 4 ป ี กองวิชาการฯ 

18 17 ส.ค. 2561 นางศิวพร ปาระศร ี รายช่ือผู้น าชุมชน กองสวัสดิการฯ 

19 28 ส.ค. 2561 นายขชล กลางชัย 
1. ข้อมูลประชากร 
2. แผนที่อาณาเขต 

กองวิชาการฯ 
กองคลงั 

20 30 ส.ค. 2561 นางทัศนีย์ บุญมาภิ 

1. แผนที่ชุมชนมหาวัน, ชุมชนจามเทวี, 
    ชุมชนพระคงฤาษี, ชุมชนไก่แก้ว และ 
    ชุมชนประตูลี ้
2. เส้นทางประวัติศาสตรท์ั้ง 5 ชุมชน 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

21 19 ก.ย. 2561 นายนพรัตน์ หอเจริญ แผนผังเขตวงแหวนช้ันใน กองคลงั 

22 25 ก.ย. 2561 น.ส.พวงเพ็ญ แสงทอง ข้อมูลรายช่ือและทีอ่ยู่ผู้อนญุาตก่อสร้าง กองช่าง 

 



 

สถิติรายการผู้ขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน จ านวน (ราย) 

ตุลาคม 2560 - 

พฤศจิกายน 2560 2 

ธันวาคม 2560 - 

มกราคม 2561 2 

กุมภาพันธ์ 2561 2 

มีนาคม 2561 4 

เมษายน 2561 1 

พฤษภาคม 2561 - 

มิถุนายน 2561 4 

กรกฎาคม 2561 1 

สิงหาคม 2561 4 

กันยายน 2561 2 

รวม 22 

 



 

เร่ืองท่ีขอรับข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรื่องท่ีขอรับข้อมูล จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

1. ประวัติการรักษาพยาบาล 2 9.10 

2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนในเขตเทศบาล 10 45.45 

3. ข้อมูลแผนพัฒนาเทศบาล 4 18.18 

4. ข้อมูลเรื่องอื่น ๆ 6 27.27 

รวม 22 100 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนเร่ืองท่ีขอข้อมูล 
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(ราย) 


