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1. รายนามผู้ชี้แจง 
 เทศบาลเมืองลำพูน 

อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 
 
 

ลำดับ      ชื่อ - สกุล    ตำแหน่ง 
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2.  นายฉัตรกุล      ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
3.  นางสาวศุภลักษณ์  อินทร์จันทร์ นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
4.  นางสาวเกศรินทร์   สายสุริยะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองลำพูน (ข้อมูลพื้นฐาน)     

1. ด้านกายภาพ       

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล        

  •  ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 685 กิโลเมตร อยู่บนที่ราบ 

ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำกวง ตัวเมืองชั้นในมีคูเมืองล้อมรอบจากอดีตเมือง  “หริภุญไชย”   

  •  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อเขต เทศบาลตำบลเหมืองง่า ทิศตะวันออกติดต่อเขต เทศบาล 

ตำบลเวียงยอง ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อเขต เทศบาลตำบลสันต้นธง อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน       

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ        

  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำกวง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งที่ราบ 

เชียงใหม่ - ลำพูน มีความสูงที่ระดับ 290.29 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ        

  ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น และมีแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล จึงมีสภาพ 

ภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เมษายน) ฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม –  

ตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)       

        

 2. ด้านการเมือง / การปกครอง       

 เขตการปกครอง       

  การปกครองส่วนใหญ่อยู่ในเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพื้นท่ีครอบคลุม 6 ตาราง 

กิโลเมตร  มีชุมชนจำนวน 17 ชุมชน       

    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. ชุมชนศรีบุญเรือง      

  เชื้อชาติและภาษา ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ท่ีพักอาศัยมานานหรือเป็นคน 

ดั้งเดิมพ้ืนเมือง มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง เรียกว่าคำเมือง วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ประชากรส่วนใหญ่ 

นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม  ประเพณีของชาวเมืองลำพูน เป็นประเพณีท่ีสืบ 

สานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีงานประเพณีสำคัญ  คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญไชย  งานพิธีวางพวง 

มาลา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  เทศกาลลำไย  งานพิธีดำหัวครูบาศรีวิชัย ประเพณีบวชนาคลำพูนหรือแห่ 
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ลูกแก้ว ประเพณีปอยหลวงประเพณีวันสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง สำหรับ

วัฒนธรรมที่เด่นชัดคือ การแต่งกายซึ่งมีลักษณะเป็นล้านนา คือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ (กางเกงขาก๊วย) สวม

เสื้อผ้าฝ้ายหรือผ้าพ้ืนเมือง และคาดผ้าที่พุง ส่วนผู ้หญิงให้นุ ่งผ้าซิ ่น สวมเสื ้อแขนกระบอก นอกจากนี้ ยังมี

วัฒนธรรมการแข่งขันตีกลองหลวงอันเก่าแก่ด้วย       
        

 3. ประชากร       

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร       

  ประชากรและครัวเรือน  ในปี 2562 มีจำนวนประชากรรวม 11,977 คน  ชาย 5,482 คน

 หญิง 6,495 คน มีชุมชนจำนวน 17 ชุมชน    
     

 4.สภาพทางสังคม       

 4.1 การศึกษา       

  ในปี พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองลำพูนมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 

ภาครัฐและเอกชนรวม 1 แห่ง ดังนี้       

  1. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้      

  เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 และระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น เดิมใช้ศาลาวัดมหาวันเป็นสถานศึกษา  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2465 ต่อมาได้ย้าย 

สถานที่จากวัดมหาวัน มาก่อตั้งเป็นโรงเรียนประตูลี้  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 31  ธันวาคม 2470  สังกัด 

กองการศึกษาประชาบาลและยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2470  

  2. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง      

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสันป่ายางหลวง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ใน บริเวณวัดสันป่ายางหลวงสมัย

พระครูปินตา เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวงพร้อมด้วยคณะเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาต่อมาวันที่ 1 

เมษายน 2506 โรงเรียนวัดสันป่ายางหลวงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้โอนเข้ามาเป็นสังกัดเทศบาลสำนักงาน

การศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2514 เทศบาลเมืองลำพูน ได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 

จำนวน 8 ห้องเรียนในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เดิม (ที ่ต ั ้งของโรงเรียนในปัจจุบัน) เพื ่อเปิดทำการสอนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ 5 พ.ศ. 2517 เทศบาลเมืองลำพูน ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 

ห้องเรียน (อาคาร 2) เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหลังเพ่ือขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยย้ายชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 – 4 ออกจากบริเวณวัดสันป่ายางหลวง มาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสันป่ายาง  

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา โรงเรียนชุมชนสันป่ายางหลวง เปิด

ทำการสอน 2 ระดับคือ ระดับชั้นอนุบาล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ถึงชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544       
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  3. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม      

ตั้งอยู่เลขที่ 520 ถนนเจริญราษฎร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51000 

โทรศัพท์ 053 – 511733 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ. 2483 โดย

คณะเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูนเป็นผู้จัดตั้งและอยู่ด้วยเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองลำพูน โรงเรียน

เทศบาลสันป่ายางหน่อม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดกรมสามัญ

ศึกษากระทรวงศึกษาธิการและต่อมาได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนอีก โดยโอนกลับไปกลับมาอยู่หลาย

ครั้งตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย ครั้งสุดท้ายได้โอนกลับเข้าสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อเดือน

เมษายน  พ.ศ. 2507 มาจนถึงปัจจุบัน  

  4. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี       

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  ตั้งอยู่เลขที่ 125 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ 053-511744 โทรสาร 053-511744 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดจามเทวี ประศาสน์อนุกูลฯ เป็นโรงเรียน

อนุบาลลำพูนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2498 โดยพระเดช

พระคุณเจ้าพระราชสุตาจารย์ เจ้าอาวาสวัดจามเทวี เป็นอาคารชั้นเดียวสูงจากพ้ืนดิน 75 เซนติเมตร กว้าง 11 

เมตร ยาว 54 เมตร หลังคามุงกระเบื้องมี 7 ห้อง บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน 2498 พ.ศ. 2506 วันที่ 1 เมษายน ได้โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ปีการศึกษา 2549 ได้รับ

งบประมาณซื้อที่ดิน 7 ไร่ เป็นเงิน 3,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 13,000,000 บาทปัจจุบัน มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 16.5 ตารางวา  

 5. ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูน      

เทศบาลเมืองลำพูนได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูนขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ของเด็กด้อยโอกาสก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาล ณ อาคารศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ถนนรถแก้ว 

(ติดกับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองลำพูน) มีพื้นที่จำนวน 2 งาน 44.75 ตารางวา  และจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กอายุ  2 – 4 ปี  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

เพื่อให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542 โดยใช้งบประมาณ

จากเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 580,000 บาท และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542    

     

 4.2 สาธารณสุข       

นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2548 ได้สมัครขึ้นเป็นหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้ารูปแบบ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”และโรงพยาบาลลำพูนเป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อ โดยในปี 2559 ใน

เขตเทศบาลเมืองลำพูน มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ

รักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม จำนวน 5 แห่ง  คลินิกแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง 

จำนวน   12 แห่ง คลินิกทันตกรรม จำนวน 8 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพ จำนวน  3  แห่ง 
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ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จำนวน  14  แห่ง มีการป้องกันและควบคุมโรงฆ่าสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

และจังหวัดลำพูนมีโรงพยาบาลอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 10  แห่ง   
           

 5. ระบบบริการพื้นฐาน       

 5.1 การคมนาคมขนส่ง       

เทศบาลเมืองลำพูน อยู่ในเขตจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การ

คมนาคมขนส่งสามารถเดินทางได้หลายประเภทดังนี้       

• ทางรถไฟ  มีขบวนรถไฟขึ้นและล่องผ่านสถานีรถไฟจังหวัดลำพูน  เป็นรถขบวนสินค้า 6 ขบวน และ

รถโดยสาร 16 ขบวนโดยส่วนใหญ่แล้วจะจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟลำพูน ทุกขบวน ระยะทางจาก

ลำพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 726 กิโลเมตร       

  • ทางรถยนต์ การเดินทางเข้าสู่เมืองลำพูน  สามารถเดินทางได้โดยถนนสายหลัก คือ สาย 11 และ 

สาย 106 โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงลำพูน 685 กิโลเมตร      

  • ทางอากาศ สามารถเดินทางมายังเมืองลำพูนได้โดยเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ที่ท่า 

อากาศยานจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ส่วนการเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัด 

เชียงใหม่–ลำพูนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์รับจ้าง  

 

 5.2 การไฟฟ้า       

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน รับกระแสไฟฟ้าโดยสั่งซื้อมาจากสถานีจ่ายไฟจากการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญ 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถให้บริการไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดและครอบคลุมในเขต

เทศบาลเมืองลำพูน  โดยในส่วนการให้บริการของเทศบาลเมืองลำพูน ในการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

รวมทั้งการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ครอบคลุมทั้งหมด 17 ชุมชน จำนวนโคมติดตั้งทั้งสิ้น 1,518 โคม 

โดยมีจุดติดตั้งมิเตอร์และชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 40 จุด  ปัจจุบัน เทศบาลเมืองลำพูน ได้

ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินตามถนนสายหลักเป็นการนำร่อง เช่น ถนนอินทยงยศ 

ถนนรอบเมืองใน ถนนเจริญราษฎร์ เพื ่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเก่าลำพูนในเขตเมืองอนุรักษ์     

  

 5.3 การประปา       

สำนักงานประปาจังหวัดลำพูน มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและจ่ายประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลำพูน โดยใช้แหล่งน้ำดิบ การประปาใช้น้ำผิวดิน(แม่น้ำปิง) พื้นที่จ่ายน้ำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้น้ำ 3,913 ราย มีปริมาณน้ำจำนวนหน่วยเฉลี่ย 354.319 ลบ.ม/เดือน 
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ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน  ได้ดำเนินงานบริหารกิจการประปาชุมชนในรูปแบบ คณะกรรมการ

บริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการ

บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 จำนวน 2 แห่ง คือ ระบบประปาชุมชนสันดอนรอม ได้จ่ายน้ำไป

ยังผู้ใช้น้ำในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้านหลวย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นมา 

จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 31 ราย และระบบประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  ได้จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำใน

ชุมชนไก่แก้ว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำ จำนวน 30 ราย ระบบ

ประปาชุมชนสันดอนรอม  ได้จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้านหลวย ปรากฏว่าน้ำมี

ความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ำบาดาล แรงดันอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับระบบประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ได้จ่าย

น้ำไปยัง ผู้ใช้น้ำในชุมชนไก่แก้ว ปรากฏว่าน้ำมีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ำบาดาล   
       

 6. ระบบเศรษฐกิจ       

 6.1 การเกษตร       

ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย “ลำไย” ถือเป็น

พืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสูงสุด ในเขตเทศบาลไม่มีพ้ืนที่ทาง

การเกษตร พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณรอบนอกเขตเมือง และมีตลาดอยู่ในเขตเมืองลำพูน 
      

 6.2 การบริการ       

  ย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณสองฝั่งถนนเจริญราษฎร์และถนนอินทยงยศ มีตลาดสด 3 แห่ง และ 

ธนาคาร 11 แห่ง    
       

 6.3 การท่องเที่ยว       

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดพระ

คงฤาษี วัดสันป่ายางหลวง วัดดอนแก้ว หรือ วัดอรัญญิกรัมการาม วัดประตูลี้ (วัดสังฆาราม หรือ มหารัตตา

ราม) วัดมหาวัน หรือ (วัดมหาวันวนาราม) วัดพระยืน หรือ วัดอรัญญิการาม กู่ช้าง กู่ม้า พิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติหริภุญไชย(ลำพูน) พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน (คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์) และอนุสาวรีย์พระนางจาม

เทวี เป็นต้น   
     

 6.4 อุตสาหกรรม       

อุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ สำหรับโรงงานในเขต

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี จำนวน   68  โรงงาน เงินลงทุน 26,867 ล้านบาท  และมีสวนอุตสาหกรรม

เอกชนในเครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 9 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 1,131 ล้านบาท  อยู่

บริเวณรอบนอกเมืองด้านตะวันตก และมีประชาชนจากตัวเมืองไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก
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 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ       

  จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่      

-นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ณ 30 ตุลาคม 2555 จำนวน 158 ราย แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 61 ราย 

และห้างหุ้นส่วนจำกัด 97 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น รวม 332.73 ล้านบาท  

ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตั้งใหม่สูงสุด จำนวน 3 อันดับแรก คือ    

  -ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก จำนวน 72 ราย ทุนจดทะเบียน 125.25 ล้านบาท    

  -ธุรกิจผลิต จำนวน 54 ราย ทนุจดทะเบียน 87 ล้านบาท      

  -ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 22 ราย ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท   
   

 6.6 แรงงาน       

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 มีจำนวน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 355,004 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 273,880 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.1 และ

เป็นผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน81,124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนก

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ      

  1.ผู้มีงานทำ จำนวน 271,897 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  

  2.ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ไม่มีงานทำและพร้อมที่จะทำงาน จำนวน 1,811 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน  

 ร้อยละ 0.6 (ชายร้อยละ 1.1 และหญิงร้อยละ 0.2         

  3.ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ไม่ได้ทำงานและไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากจะรอทำงานในฤดูกาล 

ต่อไป มีจำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1  

        

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       

 7.1 การนับถือศาสนา       

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดลำพูนมีจำนวนวัด

ทั้งหมด 398 วัด แยกเป็น ธรรมยุต 4 วัด มหานิกาย 394 วัด  พระอารามหลวง 2 วัด วัดราษฎร์ 396 วัด 

วิสุงคามสีมา 287 วัด สำนักสงฆ์ 111 แห่ง ที่พักสงฆ์ 73 แห่ง วัดร้าง 277 วัด ซึ่งในเขตเทศบาลมีวัด จำนวน 

19 วัด  

      

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี      

ประเพณีของชาวเมืองลำพูน เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีงานประเพณีสำคัญ  

คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญไชย  งานพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศกาลลำไย งานพิธี

ดำหัวครูบาศรีวิชัยประเพณีบวชนาคลำพูนหรือแห่ลูกแก้ว ประเพณีปอยหลวง ประเพณีวันสงกรานต์หรือปี๋

ใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง สำหรับวัฒนธรรมที่เด่นชัดคือ การแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะเป็นล้านนา 
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คือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ(กางเกงขาก๊วย) สวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือ  ผ้าพื้นเมือง และคาดผ้าที่พุง ส่วนผู้หญิงให้นุ่ง

ผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรม การแข่งขันตีกลองหลวงอันเก่าแก่ด้วย  
        

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ       

 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ       

1.แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำ

ตะวันตก มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยถ้วย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จาก

ต้นกำเนิดแม่ปิงไหลลงมา ทิศใต้ ผ่านเมืองเชียงใหม่ ลำพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่

อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แล้วไหลต่อลงไปทางใต้ผ่านอำเภอเมืองกำแพงเพชรบรรจบกับแม่น้ำน่านที่จังหวัด

นครสวรรค์รวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 315 กม. ระยะทางที่แม่น้ำปิงไหลผ่าน

พื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 335 กม. และเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดลำพูน ลงไปทางทิศใต้เป็นระยะทางยาวประมาณ 70 กม. ในจังหวัดลำพูน น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิ ง

โดยเรียงจากเหนือจดใต้คือ น้ำแม่ทา แม่น้ำลี้ ห้วยแม่ตาล ห้วยแม่หาด และน้ำแม่ก้อ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำที่ไม่

มีชื่ออีกเป็นจำนวนมากที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง แม่น้ำปิงมีพ้ืนที่รับน้ำ ประมาณ 6,355 ตร.กม.  

 2.แม่น้ำกวง มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยผีปันน้ำ (หรือดอยนางแก้ว) ดอยมด แล้วไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ลงสู่ที่ราบเชียงใหม่ – ลำพูน ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทรายและไหลต่อลงไปทางใต้ผ่านอำเภอเมือง

ลำพูน แล้วบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านสบทา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน น้ำแม่ กวง มีความยาวประมาณ 110 

กม. น้ำแม่กวง เป็นแม่น้ำที่สำคัญอีกสายหนึ่งในบริเวณที่ราบเชียงใหม่ – ลำพูน มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ คือ 

แม่น้ำทาและห้วยแม่สะแงะ น้ำแม่กวงมีพ้ืนที่รับน้ำ ประมาณ1,740 ตร.กม.     

3.แม่น้ำทา น้ำแม่น้ำทามีต้นน้ำอยู่ที่ดอยขุนทา ในเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก อำเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ ไหลผ่านที่ราบซึ่งขนาบไปด้วยภูเขา ไปสู่อำเภอแม่ทาทางทิศใต้แล้วไหลวกขึ้นไปทางเหนือผ่านที่ราบ

เชียงใหม่ – ลำพูนผ่านอำเภอป่าซาง แล้วบรรจบกับแม่น้ำกวงที่บ้านสบทา เขตต่อระหว่างอำเภอเมืองลำพูน

กับอำเภอป่าซาง นอกจากนี้น้ำแม่ทายังได้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ทำการเกษตรของชุมชน    
    

 8.2 ป่าไม้       

จังหวัดลำพูนมีพ้ืนที่ป่าไม้ จำนวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

60.49 ของพื้นที่ทั้งหมด ป่าไม้ที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบด้วยป่าไม้ 3 ประเภทคือ    

1)   ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน ไม้ที่พบอาทิเช่น 

ไม้เหียง ไม้พลวง       

2)   ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พบบริเวณท่ีมีดินค่อนข้างลึกตามเชิงเขาและพ้ืนที่ราบ ที่มี

ความชุ่มชื้นมาก โดยเฉพาะริมห้วยและหุบเขา มักจะมีไม้สักข้ึนปะปนทั่วไป ไม้อ่ืนๆ ประกอบด้วย ประดู่ 

ตะแบก มะค่าโมง งิ้ว ส่วนไม้พ้ืนล่างได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ       
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3)   ป่าดิบแล้งพบบริเวณหุบเขา ริมลำห้วย เหมือนป่าเบญจพรรณ แต่บริเวณที่พบป่าประเภทนี้จะมี

ดินลึกกว่าความชุ่มชื้นมากกว่าพันธุ์ไม้ที่พบคือ ยาง ตะเคียนทอง     

  

 8.3 ภูเขา       

จังหวัดลำพูนมีบริเวณเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน เป็นลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบเป็นพื้นที่

ส่วนใหญ่ของจงัหวัดลำพูน มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 64 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นเนินเขาและ

ภูเขาสูงสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่บริเวณทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดลำปาง เป็นแนวลงมา

จนถึงทางทิศใต้ของอำเภอลี้ ซึ่งติดต่อกับจังหวัดตากและเลาะลำน้ำแม่ปิง ขึ้นไปทางทิศเหนือติดต่อกับเขต

จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีความลาดเอียงมากกว่าร้อยละ 16 ขึ้นไป มีความสูง 

จากระดับน้ำทะเล 600-1,000 เมตร ในบริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนของจังหวัดลำพูนนี้ จะมีลำ

ห้วยและทางน้ำเล็กๆ อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น    
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3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน: วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/

ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน 

“ลำพูน เป็นเมืองเก่าท่ีมีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง” 
 

จากวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การกำหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของเทศบาลเมืองลำพูน  ดังนี้ 

 

พันธกิจของเทศบาลเมืองลำพูน 

 พันธกิจหลักท่ี 1    

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจหลักท่ี 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจหลักท่ี 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

 พันธกิจหลักท่ี 4  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

พันธกิจหลักท่ี 5  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของเทศบาลเมืองลำพูน 

1. การรื้อฟ้ืนบรรยากาศ นครหริภุญชัยให้มีเอกลักษณ์ของเมืองเก่าท่ีมีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิต     

ความเป็นอยู่แบบล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 

3. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

 4. องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 จากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ ่งหมาย (Goals) ของการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 

สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องดำเนินการพัฒนาตามลำดับขั้นตอน ที่มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของ

เทศบาล การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายรัฐบาล นโยบายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน กรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และนโยบายของผู้บริหาร เป็นสำคัญ รวมทั้ง

คำนึงถึงศักยภาพ และข้อจำกัดด้านงบประมาณไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นการวางแนวทางการพัฒนาที่ มีทิศทางที่ชัดเจน 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบนพื้นฐานแห่ง

ความพอเพียง 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ

ที่ดี 

         เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมคณุภาพ
การศึกษาและการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะวัฒน 
ธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ดำเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อ 
ให้บรรลเุป้าประสงค ์

- 4 8 12 16 

2. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวด 
ล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนท่ีดำเนินการในแต่ละปี
เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค ์

- 4 8 12 16 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

3. ประชาชนได้รับบริการ
ด ้ า น ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ที่ ไ ด้
มาตรฐานและทั่วถึงรวมทั้ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐาน
และทั่วถึงรวมทั้งมีคณุภาพชีวิต
ที่ดี ที่ดำเนินการในแตล่ะปี
เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค ์

- 4 8 12 16 

4. พัฒนาภูมสิถาปัตยกรรม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขตเมือง
เก่าให้ไดม้าตรฐาน และ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาภมูิ
สถาปัตยกรรมระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ในเขตเมืองเก่าให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ดำเนินการในแตล่ะปเีพื่อให้
บรรลเุป้าประสงค ์

- 4 8 12 16 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาล ได้รับ
บริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
และมีความปลอดภัย 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับประชาชนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลได้รับ
บริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
และมีความปลอดภัยที่ดำเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค ์

- 4 8 12  

6. กา รบร ิ ห า ร ร าชก า ร
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บร ิหารจ ัดการท ี ่ ด ี และ
เครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการบรหิารราชการ
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารจดัการทีด่ีและเครื่องมือ
เครื่องใช้ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาที่ดำเนินการในแตล่ะปี
เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค ์

- 4 8 12 16 

          

 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     

1.1. ส่งเสริมให้มีการสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้งรื้อ

ฟ้ืนบรรยากาศของเมืองโบราณ 

1.2. ส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟ้ืนฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาล  

1.3. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวทันประชาคมอาเซียน 
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1.4. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามให้

เยาวชน 

1.5. ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 
 

2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     

2.1. สร้างจิตสำนึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

2.2. เฝ้าระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 

3. พัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     

3.1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ  

ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง 

3.2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมการรักษาพยาบาลที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 

3.3. พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค 

3.4. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

3.5. กำกับ ดูแล และให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและ

ประชาชนโดยทั่วไป  
 

4. พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้   

4.1. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

เมืองเก่า เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

4.2. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขตเมืองเก่า และระบบ

โครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

4.3. พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนอย่าง

เป็นระบบและยั่งยืน 

4.4. สร้างเครือข่ายระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน 
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5. พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  

แนวทางการพัฒนา ดังนี้     

5.1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

5.2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกนนำในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

5.3. สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
 

6. พัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้    

6.1. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  

6.2. จัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยรวมทั้ง

พัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 

6.3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

6.4. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์ กร และนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

6.5. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส  
 

          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองลำพูน 

      จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองลำพูน จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ  

1. การอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง    

2. การพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน   

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. การอนุรักษ์ 

สืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรม  ภูมิ

สถาปัตยกรรม 

เพื่อเสริมสร้างอัต

ลักษณ์เมอืง

3. การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ 

(Positioning)

2. การพัฒนาบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเมือง 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยนื
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วน

ร่วมของประชาชนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่น

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยเชื่อมโยงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไทยแลนด์ 4. 0 (Thailand 4.0) กับเทศบาลเมืองลำพูน 

 ไทยแลนด์ 4.0 คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ในยุค 4.0 เทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดกว้าง

และเชื ่อมโยงกันเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง สำหรับเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการ

ดำเนินการ บริหารจัดการเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้อง

เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน 
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4. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 วุฒิสภา 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ผลการดำเนินการ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีการกำหนดวิสัยทัศน์ท่ีมี
ความแตกต่างกันโดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดตัวเดียวกัน และเมื่อ
พิจารณาถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมาก
พบว่ามีล ักษณะที ่เป็นนามธรรม และมิได้สะท้อนถึงความ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในปี 2565 เทศบาลเมืองลำพูนได้ 
มีการบูรณาการในภารกิจและเป้าหมายในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญกับการจัดทำ
แผนงานหรือโครงการเพื ่อตอบสนองต่อการส ่งเสร ิมการ
ท่องเที ่ยวหรือกิจกรรมด้านการเกษตร โดยพิจารณาถึงแนว
ทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่ 
และการขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในปี 2565 เทศบาลได้บรรจุ
โครงการ GREEN MARKET ตลาดเกษตรอินทรีย์ ลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2565 นี้ด้วย 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำแผนหรือโครงการของ
แต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้อง กับความต้องการในเชิงพื้นที่ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดทำประชาคมท้องถิ่น
ก่อนทุกครั ้ง โดยให้โครงการในแผนมาจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

4. การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมุ่งเน้น
ในการนำไปสู่การสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในลักษณะ Smart 
Local Government  

โดยให้ประชาชนสามารถรับรู ้ถ ึงผลการดำเนินการที ่ผ ่านมา 
ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณและการประเมินผลการ
ใช้งบประมาณเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึง
ทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ที่ผ่านมา เทศบาลมีการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการพัฒนาและการสร้างกระแส
การรับรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาค 

ประชาชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือในการ
จัดทำฐานข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส อาทิ คน
พิการ คนไร้ที ่พึ ่ง คนชรา เพื ่อให้ได้ร ับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการประสานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส อาทิ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนชรากับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นด้วยเป็นประจำสม่ำเสมอ 
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5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ รวมทั ้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที ่ได้รับจากการถูกปรับลด

งบประมาณลงจากปี 2564 
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสำคัญ 

 เทศบาลเมืองลำพูน วางแผนการดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 
ด้าน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น         

2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต        

4. การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรม ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว        

5. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6. ด้านการพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  
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ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการต่อยอด 
- ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าได้รับการพัฒนา  
- ทำให้ระบบเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวของท้องถิ่นดีขึ้น  
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 

ในปี 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม พัฒนาการศึกษา 

และการประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ค่าส่งเสริม

กิจกรรมการรักการอ่าน การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการปรับลดงบประมาณในรายการดังกล่าวข้างต้นนี้ อาจส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษา

ของเทศบาลขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 20 
 

6.สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคใน
การดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
   
 ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผนงานบูรณาส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 151,197,300 บาท จำแนกเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 151,105,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 92,100  บาท โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้       
           1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วย หลักสูตรการอ่านระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้
ชัดเจนและสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการอ่านออกเสียงและการประสมอักษรA-Z ทั้ง 26 
ตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงมีการสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาในระบบออนไลน์ในภาวะวิกฤติด้วย  
 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการดูแลผู้สูง อายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสอบและประสานงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกราย ดำเนินการสำรวจ
และลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน   
  3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง   
       
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน      

1. ปัญหาด้านการศึกษา        
     การขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางการศึกษา ในภาวะที่รัฐบาลประกาศให้ปิดโรงเรียน หรือเลื่อนการเปิด
ภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19       

2. ปัญหาด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ตามห้วงเวลา ดังนี้      
   - วันที่ 3 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจะทำการประมวลผลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ประจำเดือน       

 - วันที่ 5 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจัดทำข้อมูลการจ่ายเงินประจำรอบ    
   - วันที่ 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ  
          ทั้งนี้ เมื ่อผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนบัญชีหรือปิดบัญชี ในห้วงวันที่ 3 - 5 ของเดือน กรมบัญชีกลางไม่
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในรอบเดือนดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนนั้น ๆ 
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3. ปัญหาด้านสุนัขและแมวจรจัด       
- สุนัขและแมวจรจัด ไม่ได้รับการทำหมัน ทำให้ประชากรสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น   
- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ ในการจับสุนัขและแมวจรจัด      

   - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์       
       
 แนวทางแก้ไข      
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์บน  Moodle Platform เพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ทุกท่ีทุกเวลา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21    
 2. เทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการแจ้งผู้มีสิทธิที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยชีพ (กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนหรือปิด
บัญชีในห้วง วันที่ 3 - 5 ของเดือน ให้นำบัญชีใหม่มายื่น ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจะได้
ดำเนินการแก้ไขในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยยังชีพจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพพร้อม
เงินตกเบิกเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป      
 3. การดำเนินการสนับสนุนปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลเมืองลำพูนได้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดลำพูน เพ่ือดำเนินการนำสุนัขและแมวจรจัดไปไว้บริเวณบ้านพักสัตว์ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ
เพื่อใช้ในการจับสุนัขและแมวจรจัด เพื่อลดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกจับ ทั้งนี้ยังมี
ปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอ        
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ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปภาพประกอบ) 

       

 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา      

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
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2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม    

สนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การสำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ     

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
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ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แบบฟอร์มที่ 1) 
           (1) เป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการ (ระบุชื่อเป้าหมาย) ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงาน (แผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ) ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลผลิต การจัดการบริการสาธารณะ. วงเงิน
งบประมาณ 151.1973 ล้านบาท  ตรงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ สถานะของหน่วยงาน หน่วยงานหลัก 
เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด (แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ)        
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 แผนแม่บทย่อย/
ประเด็นการพัฒนาย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมาย (แผนแม่บทย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย) ภาคี
การพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด (แผนย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย) ดัชนีชี้
วัดทุนทางสังคมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างทรพัยากร
มนุษย์ 

 
 
 
คำชี้แจง : ให้หน่วยรับงบประมาณระดับกรมหรือเทียบเท่า กรอกข้อมูลงบประมาณที่อยู่ภายใต้

เป ้าหมายของหน ่วยงานท ุกเป ้าหมายที่ สามารถเช ื ่อมโยงก ับแผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  
หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ 
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8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 2) 

(1) เป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ วงเงินงบประมาณ 165,251,400 
บาท ตรงกับ แผนการปฏิรูปประเทศ (ตัวเลือกที่ 3)  

แผนการปฏิรูปประเทศ 4.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
เป้าหมาย 4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้จัดสรรระบบ

สวัสดิการทางสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบาง 

ตัวชี้วัด 4.2.1.1 มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ ภายในปี 2565 โดยระดับ
ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ 100 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่และคลังข้อมูลด้านอาชีพ 

 
 
 
 
 
คำชี้แจง : ให้หน่วยรับงบประมาณระดับกรมหรือเทียบเท่ากรอกข้อมูลงบประมาณที่อยู่ภายใต้

เป้าหมายของหน่วยงานทุกเป้าหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ 
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9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (แบบฟอร์ม ที่ 3) 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ประเด็น/ประเด็นการพัฒนา) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนย่อย/ประเด็นการพัฒนาย่อย ปฏิรูปการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาเหตุที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ขอรับแต่ไม่ได้รับการจัดสรร 

- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
( 1 )  แ ผนก า รปฏ ิ ร ู ปป ระ เทศ  ( ฉบ ั บป ร ั บป ร ุ ง )  ด ้ า น ก า รศ ึ กษ า  ก ิ จ ก ร รม ส ำคัญ 

ที่ควรเร่งรัด (Big Rock) การพัฒนาศักยภาพคน.สาเหตุที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ขอรับแต่ไม่ได้รับการ
จัดสรร 

 
 
 
 
 
คำชี้แจง : ให้กรอกข้อมูลทั้งหน่วยรับงบประมาณระดับกระทรวง ระดับกรมหรือเทียบเท่า 
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10.ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2564) 
(แบบฟอร์มที่ 4) 

(1) ด้านความมั่นคง ปี  2564 งบประมาณที่ได้รับ.................-....................ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่
ได ้ร ับจากการใช ้จ ่ายงบประมาณ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................................................................................................................................................... 

(2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี  2564 งบประมาณที่ได้รับ.................-........
ล ้านบาท ผลสัมฤทธิ ์ท ี ่ ได ้ร ับจากการใช้จ ่ายงบประมาณ.................. -........................................ 
................................................................................................................................................................ 

(3) ด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมนุษย์  ปี  2564 งบประมาณ 
ที่ได้รับ 115.3451 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการอ่านระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการ
อ่านออกเสียงและการประสมอักษร A-Z ทั้ง 26 ตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ
23.248 .ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการ
ดูแลผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที ่เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและ
ประสานงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทุกราย ดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลเมืองลำพูน 

(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  ปี 2562 – 2564 
งบประมาณที่ได้รับ...............-................ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ...................... 
.................................................-........................................................................................................................ 
               (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562 – 2564 งบประมาณ
ที่ได้รับ.12.6042 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ด้านการบริหารจัดก ารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น ของประชาชนได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 
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11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน 
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 

- ไม่มี - 
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12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปี
ที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ใน
สภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจำไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน  
วางแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดทำบริการสาธารณะ 3 ประการ ได้แก่  

1.หลักความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  (the principle of continuous)        
2.หลักความเสมอภาค (the principle of equal) และ  
3. หลักว่าด้วยการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (the principle of adaptation)  
ที่ผ่านมา สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ถือเป็นวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ซึ่งในจังหวัดลำพูนมีผู้

ติดเชื้อ รายแรก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมามีประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 สิ่งที่
เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน  โดยเฉพาะในกลุ่มคนเปราะบาง ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้ง
เด็กและเยาวชน  ซึ่งไม่มีความพร้อมในการรับมือกับภาวะการขาดรายได้ การเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ อีก
ทั้งผลกระทบทางด้านสุขภาพก็มีมากกว่าคนทั่วไป และการขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางการศึกษา ในภาวะที่
รัฐบาลประกาศให้ปิดโรงเรียน หรือเลื่อนการเปิดภาคเรียน  

เทศบาล ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณะของเทศบาลใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ใน 3 มิติสำคัญ คือ มิติทางด้านการศึกษา มิติการบริการสาธารณสุข และ 
มิติระบบสวัสดิการสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่างจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติและไม่ทำให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนมีความคุ้นเคย มาใช้ ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้
ทันที และมีความรวดเร็วในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหา  

มิติทางด้านการศึกษา มุ่งเน้นไปที่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  โดยมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์บน  Moodle Platform เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้
ได้อย่างเท่าเทียม ทุกที่ทุกเวลา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เตรียมผู้เรียนให้
พร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21  

มิติการบริการสาธารณสุข จะมุ่งเน้นการให้บริการไปที่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และสตรีได้ทันเวลา ทันเหตุการณ์ ในช่วงภาวะวิกฤติ โดยนำโซเชียลมีเดียระบบไลน์ และ 
Facetime เข้ามาร่วมในการให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (HOLISTIC APPROACH) รวมถึงการประสานความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้วย 

มิติระบบสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน และการสร้างรายได้ ที่มุ่งเน้น
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะของเทศบาลได้ง่าย ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ โดยส่งเสริมให้ประชาชน
นำเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ YouTube, Facebook  E-book มาใช้ในด้านการสร้างรายได้ เช่น การทำ E-book หลักสูตร
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การทำโคม และ ในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ประชาชนสามารถกรอกข้อมูลรับความช่วยเหลือผ่านทาง 
google form, จัดทำ E-Book ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมาตรการ
เหล่านี้เป็นการจัดสวัสดิการ ตามวิถีใหม่ (New Normal)  

แผนการดำเนินงาน 
สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์แพร่กระจายเชื้อโคโรน่า-2019 

1.การเยี่ยมบ้าน ใช้วิธีลงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูล 
หรือให้ความช่วยเหลือ 

- ใช้ Application Line 
- ใช้ Facetime 

2.การยื่นคำร้อง ณ สำนักงาน 
-ยืมอุปกรณ์ ทางการแพทย ์
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย-ุผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส ์

-Website เทศบาล 
-กรอกข้อมูลผ่านทาง google form 
-หรือส่ง Link ให้ทาง Line 
- งดการเรียกรับเอกสาร 

-แจ้งข้อมูล การจำหน่าย การย้ายที่อยู่ ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท 
ในจังหวัดลำพูน 

- ใช้ Application Line 

3.การส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
-ผลการทำงาน/ภาพการปฏิบตัิงาน 

- ใช้Application Line หรือ E-mail (ส่งไฟล์เอกสารทาง ทำ
เป็นไฟล์ PDF/ส่งไฟลร์ูปภาพ) 

4.การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ณ 
ห้องประชุม อาคารคณุธรรม 17 

- ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางกลุ่มไลน์ ใช้วิธี Vote 
คะแนนเสยีง 

5.การประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชน(ประธานกรรมการชุมชน/
หัวหน้า อสม./หัวหน้ากลุม่แม่บ้าน 17 ชุมชน)  

-ใช้ Application Line  

6.การขอรับความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ (เก็บขนขยะ/ไฟฟ้าดับ/ต้นไม้  
หัก/ท่อระบายน้ำอุดตัน) 

-ใช้ Application Line 
-โทรศัพท์ 511013,511014,512000 

7.การอำนวยความสะดวก 
- ติดประกาศ 
- เอกสารแผ่นพับ 
- คู่มือประชาชน 

- E-Book ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 
- E-Book ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
- E-Book การจัดการความรู้ ด้านดำเนินงานสังคมสงเคราะห์    
 

 

ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าท้องถิ่นสามารถเข้าถึงง่าย พ่ึงพาได้ สามารถให้บริการสาธารณะได้ดีเท่าเทียมกับ
ภาวะปกติ และเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดปัญหา ฝ่าวิกฤติโรคอุบัติใหม่ไปด้วยกัน 
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13. ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และ
เป็นไปตามข้อมูลท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด 

 

 

 

 

- ไม่มี - 
    

 


