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ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน เป็นวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูํเลขท่ี 99 หมูํ 5 ต าบลทาสบเส๎า อ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูนอยูํระหวํางกิโลเมตรที่  
51-52 ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 11 สายเชียงใหมํ - ล าปาง หํางจากอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนประมาณ 20 
กิโลเมตร หํางจากจังหวัดเชียงใหมํ ประมาณ 50 กิโลเมตร และหํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 670 กิโลเมตร  

เดิมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมล าพูน ตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2520  โดยมี นายบวร  เมืองสุวรรณ เป็นอาจารย์ใหญํคนแรก  
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมล าพูน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 ในปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  ปัจจุบันผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการวิทยาลัยฯคือ นางขนิษฐา  โสภานนท์ 

 

รายนามอาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ ตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. อาจารย์ใหญํ / ผู๎อ านวยการ 
พ.ศ. 2520  -  พ.ศ. 2532 นายบวร      เมืองสุวรรณ 
พ.ศ. 2532  -  พ.ศ. 2534 นายสัมพันธ์  อาษากิจ 
พ.ศ. 2534  -  พ.ศ. 2539  นายเล็ก       สุวรรณธาดา 
พ.ศ. 2539  -  พ.ศ. 2544 นายทศพร    ชัมพูนทะ  
พ.ศ. 2544  -  พ.ศ.2547 นายสินชัย    ศิริกุล 
พ.ศ. 2547  -  พ.ศ.2552 นายเทพชัย   รํมโพธิ์ 
พ.ศ. 2552  -  พ.ศ.2555 นายวรศิลป์   สุริยะ 
พ.ศ. 2556  -  ปัจจุบัน นางขนิษฐา   โสภานนท์ 

 

 พ้ืนที่ของวิทยาลัยมีทั้งหมด 718.5 ไร ํทิศเหนือและทิศตะวันตก จรดภูเขา (ดอยขี้วัวเหี้ย)  
ทิศใต๎จรดที่นาของราษฎร  ทิศตะวันออกจรดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายล าปาง-เชียงใหมํ พ้ืนที่เดิมเป็นเขตป่าสงวน
แหํงชาติ  ทางจังหวัดล าพูนได๎ขออนุญาตใช๎พื้นที่ดังกลําว  และกรมป่าไม๎ได๎มีหนังสืออนุญาต  ตามหนังสือที่ กษ 
811/8492  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2520  
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 ที่ตั้ง  99 หมูํ 5  ต.ทาสบเส๎า  อ.แมํทา จ. ล าพูน 51140 
 เบอร์โทรศัพท์  053 – 006252  เบอร์โทรสาร  053 – 006250    
 เว็บไซต์   www.lcat.ac.th   อีเมล์   atc_lamphun@hotmail.com  
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  Lamphun02 
ปรัชญา  

รักการเรียนรู๎  สูํความช านาญ   มุํงการสร๎างสรรค์ ก๎าวทันเทคโนโลยีเป็นคนดีของสังคม 
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ มุํงผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวเกษตรให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล และ
บริการวิชาชีพสูํชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. มุํงจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎  ทักษะด๎านอาชีวเกษตร เน๎นการปฏิบัติจริง สามารถประกอบอาชีพ
ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ให๎บริการวิชาชีพ เน๎นการมีสํวนรํวม สร๎างเครือขําย ตามความต๎องการของชุมชน และสถาน
ประกอบการ 

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และสร๎างความตระหนักมีจิตส านึกท่ีดีตํอสิ่งแวดล๎อม 
ด ารงชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อัตลักษณ์ 

อดทนสู๎งาน  เป็นผู๎น าเกษตรมืออาชีพ 
 

เอกลักษณ์  
เป็นเลิศด๎านอาชีวเกษตร 
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     แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 

ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  
2. โครงการกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีการค๎นคว๎าด๎วยตนเอง จากแหลํงวิชาการท้ังใน 
    และนอกสถานศึกษาในทุกรายวิชา โดยมีคูํมือบันทึก มีการค๎นคว๎าด๎วยตนเองจากแหลํงวิชาการท้ังใน

และนอกสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
3. โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. โครงการสํงเสริมความรู๎ ด๎านการบริการ การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะในระบบ PBL 
6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
7. โครงการท ากิจกรรมรํวมกับชุมชน 
8. โครงการจัดการเรียนการสอน เน๎นคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติงาน 
9. โครงการบริการชุมชน 
10. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ (constructionism) 
11. โครงการติวเข๎มนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  
12. โครงการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
13. โครงการติดตามชํวยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ดูแลความประพฤติและป้องกันสารเสพติด  
14. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
15. โครงการปรับปรุงห๎องเรียนให๎มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
16. โครงการแนะแนวการศึกษาและการศึกษาตํอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  
17. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
18. โครงการติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีได๎งานท า ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตํอภายใน 1 ปี  

 
ด้านการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

1. โครงการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคม   
    อาเซียน 
2. โครงการจัดท าแผนการเรียนการรู๎รายวิชา ด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุํงเน๎นสมรรถนะ   
    อาชีพบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
    ทุกรายวิชาที่สอน 
3. โครงการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  

                 เรียนการสอน     
5. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงติดตามการเรียนการสอน   
    ตามแบบการจัดการเรียนรู๎ 

  6. โครงการทวิภาคี 
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ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. โครงการประชุมผู๎ปกครองและสถานประกอบการ 
4. โครงการพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศสถานศึกษาและซํอมบ ารุงอุปกรณ์เครือขํายอินเทอร์เน็ต 
5. โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพ่ือการขับขี่อยํางปลอดภัย 
6. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ   
    เทคโนโลยีล าพูน 
7. โครงการแขํงขันกีฬาต๎านภัยยาเสพติดรํวมกับหนํวยงานและชุมชน 
8. โครงการแขํงขันกีฬาภายในประจ าปี 
9. โครงการคุณธรรม น าความรู๎ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาหน๎าเสาธง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
11. โครงการรักษาและป้องกันทรัพย์สินภายในสถานศึกษา 
12. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา   
13. โครงการเยี่ยมผู๎เรียนที่บ๎านหรือหอพัก 
14. โครงการประชุมผู๎ปกครองของนักศึกษากลุํมเสี่ยง 
15. โครงการแขํงขันฟุตบอลฟุตซอลมวลชนและเยาวชน 
16. โครงการแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์ 
17. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนประจ าปี จ.ล าพูน 
18. โครงการแขํงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา 
19. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพ่ือสํงเสริมพลานามัยนักศึกษา 
20. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
21. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ศิลปะแมํไม๎มวยไทย 
22. โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
23. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  ห๎องเรียน   
24. โครงการจัดสวัสดิการด๎านอาหารและที่พักอาศัย 
25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
26. โครงการจัดสรรงบประมาณด๎านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการเรียน  

                   การสอนและการวิจัย 
27. โครงการซํอมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ประจ าปี  

                  งบประมาณ 2557 
28. โครงการจัดสรรงบประมาณด๎านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการเรียน 

                   การสอนและการวิจัย 
29. โครงการซํอมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
30. โครงการจัดสรรงบประมาณด๎านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ  
       การวิจัย 
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31. โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
                   ฐานสมรรถนะในระบบ PBL 

32. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
33. โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการใช๎สื่อ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
34. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการศึกษาดูงาน  
35. โครงการอบรมการจัดท ารายงานรายบุคคลในรูปแบบ PDCA 
36. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
37. โครงการหารายได๎ระหวํางเรียน  
38. โครงการควบคุมภายในสถานศึกษา  
39. โครงการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
40. โครงการความรํวมมือกับสถานประกอบการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    
      ในการจัดการเรียนการสอน 
41. กิจกรรมการจัดระบบบริหารจัดการ สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   เพ่ือการจัดการและการให๎บริการ 
42. โครงการความชํํวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยจากสถาบันการศ ึกษาอ่ืน    
      และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
43. กิจกรรมการสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
1. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
2. โครงการบริการวิชาชีพ 
3. โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 
 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมการวิจัย  
2. โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการใช๎สื่อ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
3. โครงการสํงเสริมครูและบุคลากรพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

      ในการเรียนการสอน  
5. โครงการเผยแพรํผลงานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

 

ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
1. โครงการสํงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. โครงการวันไหว๎ครู 
3. โครงการแกนน านุรักษ์ธรรมชาติ  
4. กิจกรรมจัดท าฝายแม๎วรักษาป่าบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
5. กิจกรรมปลูกป่าถวายแผํนดินรํวมกับชุมชนในวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6. กิจกรรมการพัฒนาบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนเพ่ือภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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7. โครงการแขํงขันฟุตบอลฟุตซอลมวลชนและเยาวชน 
8. โครงการแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์ 
9. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนประจ าปี จ.ล าพูน 
10. โครงการแขํงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา 
11. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพ่ือสํงเสริมพลานามัยนักศึกษา 
12. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
13. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ศิลปะแมํไม๎มวยไทย 
14. โครงการอบรม การให๎ความรู๎ และสร๎างความเข๎าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
15. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
16. โครงการสํงเสริม ความรู๎ด๎านการ บูรณาการการเรียน การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

                   ในระบบ PBL 
17. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
18. โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการใช๎สื่อ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ  
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

ด้านผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิต 
1. โครงการหารายได๎ระหวํางเรียน 
2. กิจกรรมคุณธรรมน าความรู๎ 
3. โครงการแกนน าอนุรักษ์ธรรมชาติ   
4. กิจกรรมจัดท าฝายแม๎วรักษาป่าบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
5. กิจกรรมปลูกป่าถวายแผํนดินรํวมกับชุมชนในวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6. กิจกรรมการพัฒนาบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนเพ่ือภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
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ระดับชั้น/สาขางาน ชาย หญิง คงเหลือ 

ปวช.1/1  พืชศาสตร ์ 11 6 17 

ปวช.1/2  สัตวศาสตร์ (กลุํม 1) 18 2 20 

ปวช.1/3  สัตวศาสตร์ (กลุํม 2 เบทาโกร) 8 7 15 

ปวช.1/4  ชํางเกษตร 18 0 18 

ปวช.1/5  อุตสาหกรรมเกษตร 0 8 8 

ปวช.1/6  พืชศาสตร์ (วัดวิเวก) 0 35 35 

ปวช.1     บัญช ี 0 15 15 

ปวช.1     เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 5 20 25 

รวม 60 93 153 

ปวช. 2/1 พืชศาสตร ์ 6 11 17 

ปวช. 2/2 อุตสาหกรรมเกษตร 0 10 10 

ปวช. 2/3 สัตวศาสตร ์ 24 6 30 

ปวช. 2/4 ชํางเกษตร 14 0 14 

ปวช. 2/5 พืชศาสตร์ (วัดวิเวก) 0 71 71 

ปวช. 2 บัญช ี 0 8 8 

ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 3 21 24 

รวม ปวช. 2 47 127 174 

ปวช. 3/1 พืชศาสตร ์ 3 7 10 

ปวช. 3/2 อุตสาหกรรม 0 10 10 

ปวช. 3/3 สัตวศาสตร ์ 17 11 28 

ปวช. 3/4 ชํางเกษตร 16 2 18 

ปวช. 3/5  เกษตรทั่วไป (วัดวิเวก) 0 29 29 

ปวช. 3 พืชศาสตร์ (ล าไย บ๎านธิ,เมือง,แมํทา) 9 5 14 

ปวช. 3 พาณิชยการ 0 0 0 

ปวช. 3 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 3 13 16 

รวม ปวช. 3 48 77 125 

    

    

ข้อมูลนักศึกษา ประจ าวัน 10 มิถุนายน 2557 
ภาคเรียนที่ 1/57 
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ระดับชั้น/สาขางาน ชาย หญิง คงเหลือ 

ปวช.3 พืชศาสตร์ (ล าไยตกค๎าง)  รหัส 53 3 0 3 

ปวช.3 พืชศาสตร์ (ล าไยตกค๎าง)  รหัส 54 28 19 47 

ปวช.3 สัตวศาสตร์ รหัส 54 (ตกค๎าง) 5 0 5 

ปวช.3 ชํางเกษตร รหัส 54 (ตกค๎าง) 5 0 5 

ปวช.3 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร (ตกค๎าง) 0 2 2 

รวม ปวช. 3 (ตกค้าง) 41 21 62 

รวม ปวช. ทั้งหมด 196 318 514 

ปวส. 1 พืชศาสตร ์ 8 5 13 

ปวส. 1 สัตวศาสตร ์ 7 1 8 

ปวส. 1 สัตวศาสตร์ (ทวิภาค ี เบทาโกร) 5 0 5 

ปวส. 1 สัตวศาสตร์ (ทวิภาคี วีพีฟาร์ม) 9 2 11 

ปวส. 1 ชํางกลเกษตร 0 0 0 

ปวส. 1 อุตสาหกรรมเกษตร 2 3 5 

ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 

รวม ปวส. 1 33 12 45 

ปวส. 2 พืชศาสตร ์ 14 6 20 

ปวส. 2 พืชศาสตร ์ (ทวิภาคี) 5 7 12 

ปวส. 2 สัตวศาสตร ์ 10 7 17 

ปวส. 2 สัตวศาสตร์ (ทวิภาคี) 14 9 23 

ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 4 6 

รวม ปวส. 2 45 33 78 

ปวส. 2 อุตสาหกรรมเกษตร (ตกค๎าง) 0 1 1 

ปวส. 2 สัตวศาสตร์ (ตกค๎าง) 1 0 1 

รวม ปวส. 2 (ตกค้าง) 1 1 2 

รวม ระดับชั้น ปวส. ทั้งหมด 79 46 125 

รวม ระดับชั้น ปวช. และปวส. ทั้งหมด 275 364 639 
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สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษากับวิทยาลัย 
เข้าเรียนในสถานประกอบการ/ฝึกงาน 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 อูํวิศวะยนต์แมํสาย 

489 ม.9 ต.เวียงพางค า อ.แมํสาย จ.เชียงราย 57130 
โทร. 081-4800663 

2 อูํเรือนสิทธิ์ยนต ์
201 ม.10 ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 
โทร. 089-9569020 ,053-959294 

3 อูํปรีชาการชําง 
311 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง  จ.แมํฮํองสอน 58000 
โทร. 087-1773429 , 053-061250 

4 อูํชํางกลบริการ 
194 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง  จ.ล าพูน 51000 
โทร. 053-561222 , 510777 

5 อูํกิจเจริญยนต ์
1  ม.10  ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหมํ 50290 
โทร. 086-6563056 , 053-498018 

6 อูํสุวรรณภูม ิ
58  ม.9  ต.คีรีราษฎร์  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160 
โทร. 087-838379 

7 อูํสมาร์ชบ ี
127/1 ม.4  ต.แมํสา  อ.แมํริม  จ.เชียงใหมํ  50180 
โทร. 086-7328020 

8 อูํดอนชัยเวิร์คชอฟ 
172  ม.7  ต.รอมแรด  อ.เถิน  จ.ล าปาง  52160 
โทร. 081 – 9615305 ,  054 – 291358 

9 ศูนย์ซํอมสร๎างฯ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
99 ม.5 ต.ทาสบเส๎า อ.แมํทา จ.ล าพูน 51140 
โทร. 053 – 976225 

10 หจก.อนันตภัณฑ์ล าปาง   622/1 ถ.ไฮเวย์ล าปาง – งาว ต.พระบาท  
อ.เมือง  จ.ล าปาง โทร.  054 – 839641 
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แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 ร๎านกาแฟ Sugar  Coffee  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

99  ม.5  ต.ทาสบเส๎า  อ.แมํทา  จ.ล าพูน  51140 โทร. 053 - 976225 
2 ร๎านดวงเดือน  สีมา  ต.เหมืองงํา  อ.เมือง  จ.ล าพูน 
3 วิสาหกิจชุมชนบ๎านแคว แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

70/1 ม.3 ต.ทํากว๎าง  อ.สารภี  จ.เชียงใหมํ  50140 
4 บริษัท  เอ็มเอส  พี  อินเตอร์  ฟู้ดส์  จ ากัด  1/1  ถ.ล าพูน-ดอยต ิ

ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ล าพูน  51000  
5 บริษัท  อุ๏ยยํน  จ ากัด  296/1  ม.6  ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย 

จ.เชียงใหมํ  50210 
6 บริษัท อาหารภาคเหนือ  จ ากัด  323 ต.หนองตอง อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหมํ 
 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 ศูนย์การเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและศูนย์สาธิตสํงเสริมศิลปาชีพ 

ภาคเหนือ 
2 ฟาร์มโคนมวงศิริ 
3 ฟาร์มโคนมเชียงใหมํ เฟรชมิลล์  จ ากัด 
4 สหกรณ์โคนม นครล าปาง 
5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 
6 บริษัทเบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (ฟาร์มสุกร) 
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8 บริษัทแมํทา V.P.ฟาร์ม 
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แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 หจก.เชียงใหมํ ดี เอส ที 

อ.เมือง  จ.ล าพูน 
2 สรรพากรพื้นท่ีล าพูน 
3 ส านักงานเทศบาลต าบลทาสบเส๎า อ.แมํทา  จ.ล าพูน 
4 ที่วําการอ าเภอแมํทา  อ.แมํทา จ.ล าพูน 
5 สถานต ารวจภูธรแมํทา  อ.แมํทา  จ.ล าพูน 
6 สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้าจ ากัด 
7 สหกรณ์การเกษตรแจ๎หํมจ ากัด 
8 เกษตรจังหวัดล าพูน 
9 บริษัทนิยมพาณิชเชียงรายจ ากัด  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 
แผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

 
ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคงล๎านนาล าปาง 
2 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แมํสาย จ.เชียงราย 

  

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ 
1 ศูนย์การเรียนรู๎การท าการเกษตรแบบธรรมชาต ิ

97 ม.3 ต.เวียงยอง  อ.เมือง จ.ล าพูน  51000 โทร.087 – 0926263 
2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุํงหลวง 
3 โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย 
4. ศูนย์โครงการหลวงแมํทาเหนือ 
5 ส านักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 
6 ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
7 บริษัทสามเหลี่ยมเมล็ดพันธ์ุ จ ากัด 
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ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

ประจ าปีการศึกษา  2557 

ประเภท ปฏิบัติราชการจริง ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ รวม อัตราว่าง มาช่วยราชการ 

ผู๎บริหาร 5 - - 5 - - 

ข๎าราชการคร ู 49 - - 49 1 - 

ข๎าราชการพลเรือน 1 - - 1 1 - 

ลูกจ๎างประจ า 14 - - 14 - - 
พนักงานราชการ 
-  ต าแหนํงครู 
- ต าแหนํง 
  เจ๎าหน๎าท่ีพัสด ุ
- ต าแหนํงเจ๎าหน๎าท่ี 
  สารสนเทศ 

 
5 
 

1 
 

1 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
5 
 

1 
 

1 

 
1 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

ลูกจ๎างช่ัวคราว 20 - - 20 - - 

ครูตํางชาต ิ 1 - - 1 -  

รวม 97 - - 97 3 - 
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การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา(เงินบ ารุงการศึกษา) ปีงบประมาณ   2557  จ าแนกตามผลผลิต 
 
ที ่ งบรายจ่าย  ผลผลิต ปวช.   ผลผลิต ปวส.   ระยะสั้น   รวม  
1 งบบุคลากร  -   -   -   -  
       - เงินเดือน  -   -   -   -  
       - เงินวิทยฐานะ  -   -   -   -  
       - คําจ๎างประจ า  -   -   -   -  
       - คําตอบแทนพนักงานราชการ  -   -   -   -  
       - คําจ๎างชั่วคราว  -   -   -   -  
       - คําครองชีพ  -   -   -   -  
  รวม  -   -   -   -  

2 งบด าเนินงาน         
  - คําตอบแทน ใช๎-สอยและวัสดุ 920,479.00 - - 920,479.00 

  - คําสาธารณูปโภค 350,000.00 - - 350,000.00 

  รวม 1,270,479.00 - - 1,270,479.00 

3 งบลงทุน         
  - ครุภัณฑ ์ 1,666,000.00 - - 1,666,000.00 

  - คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - 

  รวม 1,666,000.00 - - 1,666,000.00 

4 งบอุดหนุน         
        - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   -   -   -   -  
        - สิ่งประดิษฐ์  -   -   -   -  
        - อ่ืน ๆ  -   -   -   -  
  รวม   -   -   -   -  

5 รายจํายอื่น  -   -   -   -  
       - งบส ารองฉุกเฉิน  -   -   -   -  
  รวม  -   -   -   -  

  รวมทั้งสิ้น 
  
2,936,479.00   -   -   2,936,479.00  
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การจัดสรรเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2557 จ าแนกตามผลผลิต 

ที ่ งบรายจ่าย  ผลผลิต ปวช.   ผลผลิต ปวส.   ระยะสั้น   รวม  
1 งบบุคลากร 21,460,130.00 - - 21,460,130.00 

  - เงินเดือน 2,028,963.00 - - 2,028,963.00 

  - เงินวิทยฐานะ 3,657,489.00 - - 3,657,489.00 

  - คําจ๎างประจ า 1,601,820.00 - - 1,601,820.00 

  - คําตอบแทนพนักงานฯ - - - - 

  - คําจ๎างชั่วคราว 443,290.00 - - 443,290.00 

  - คําครองชีพ - - - - 

  รวม 29,191,692.00 - - 29,191,692.00 

2 งบด าเนินงาน     

  
- คําตอบแทน ใช๎-สอย
และวัสดุ 

2,180,500.00 489,200.00 180,700.00 2,850,400.00 

  - คําสาธารณูปโภค 350,000.00 50,000.00 - 400,000.00 

  รวม 2,530,500.00 539,200.00 180,700.00 3,250,400.00 

3 งบลงทุน     

  - ครุภัณฑ ์ - - - - 

  - คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 15,000,000.00 - - - 

  รวม - - - - 

4 งบอุดหนุน     

  - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7,323,681.00   7,323,681.00 

  - อุดหนุนเกษตรเพื่อชีวิต 4,470,000.00   4,470,000.00 

  - ฐานวิทยาศาสตร์ 6,540,000.00   6,540,000.00 

  - สิ่งประดิษฐ์ 80,000.00   80,000.00 

  - เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี 3,914,340.00   3,914,340.00 

  รวม 22,328,021.00   22,328,021.00 

5 รายจ่ายอ่ืน     

  - โครงการ Flag Ship     

  - โครงการ Fix it Center 287,000.00   287,000.00 

  รวม 287,000.00 - - 287,000.00 

  รวมทั้งสิ้น  54,337,213.00   539,200.00   180,700.00   55,057,113.00  
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การจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2557 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  ได๎จัดการศึกษา  เป็น  2 ระบบ  ได๎แกํ 
การศึกษาในระบบ 
1. ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1.1 สาขางานพืชศาสตร์ 
1.1.2 สาขางานสัตวสาสตร์ 
1.1.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  
1.1.4 สาขางานชํางเกษตร 
1.1.5 สาขางานเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

2. ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยการ  
2.1  สาขางานการบัญชี  
2.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

3. ปวส.ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
3.1  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
3.2  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3.3  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
3.4  สาขาวิชาชํางกลเกษตร  

4. ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
4.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 การศึกษานอกระบบ      เกษตรกรรมระยะสั้น , เสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) , อาชีวเพ่ือแก๎ปัญหาความยากจน 
108 อาชีพ ,  หลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนและฝึกอบรมในหลายโครงการได๎แกํ     
          ก.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมแบบเข๎มข๎น
เน๎นในการปฏิบัติเพื่อสามารถสร๎างอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได๎อยํางแท๎จริง   แกํกลุํมเกษตรกรและผู๎สนใจตลอดจน
กลุํมแรงงานที่กลับพ้ืนที่หลังถูกเลิกจ๎างงาน   
          ข.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ เป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพ ส าหรับประชาชนผู๎สนใจ ในวิชาชีพ
ตําง ๆ  โครงการนี้จะจัดฝึกในงานมหกรรมตําง ๆ 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา ในระบบ นอกระบบ 

ปกติ ทวิภาคี สมทบ เทียบโอน ฝึกอบรม 
ปวช. เกษตรกรรม - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
  

 
   

 พาณิชยการ - สาขาวิชาการบัญชี      
ปวส. เกษตรกรรม - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
  - สาขาวิชาพืชศาสตร์      
  - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

- สาขาวิชาชํางกลเกษตร 
  

 
   

 บริหารธุรกิจ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
        
ระยะสั้น เกษตรกรรม เกษตรกรรม      
108 อาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรรม      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท  ประจ าปีการศึกษา 2557] 3 กรกฎาคม 2557 

 

งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน หน๎า 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
ข้อมูลรายการครุภัณฑ ์  ปีงบประมาณ 2554 

 

ที ่
วัน 
เดือน ปี หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวน 

จ านวน
เงิน 

หนํวยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมาย
เหต ุ

ที่ได๎ 

1 27 
ม.ค.54 

3730-003-0001    542-001 ตู๎ฟักไขํอัตโนมัต ิ144  ฟอง 1 ใบ 12,000 
โครงการผลิตลูกนกกระทา
และลูกไก ํ 

บกศ. ครูวิทย์ 

2 30 
มี.ค.54 

4330-005-0001    541-001 ปั้มน้ าอัตโนมัต ิ1" 300 W 
1 
เครื่อง 

7,500 งานอาคารสถานที ่
งปม.
(อุดหนุน) 

ครู
อรรณพ 

3 29 
มี.ค.54 

7440-010-0002    541-001 
เครื่อง SERVER ยี่ห๎อ IBM 
รุํน System x3400M2 

1 
เครื่อง 

69,550 
 งานศูนย์ข๎อมูลและ
สารสนเทศ  

งปม.
(อุดหนุน) 

ครูสุรชัย 

4 29 
ส.ค.54 

7730-003-0001    541-001 
เครื่องรับโทรทัศน์ 29 นิ้ว 
Samsung 

1 
เครื่อง 

7,000  งานหอพัก  
งปม.
(อุดหนุน) 

ครูผกา
มาศ 

5 30 
ส.ค.54 

6730-001-0001    542-001 
เครื่องฉาย LCD 
ProjectorEPSON รุํน EB-X9 

1 
เครื่อง 

27,000 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์ บกศ. 
ครู
ระมาณ 

6730-002-0001    542-001 
จอแขวน SCREEN BOY 
70"x70" 

1 จอ 

6 13 
ก.ย.54 

7440-010-0001    542-001 
เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห๎อ 
Brother 
รุํน MFC-7860DW 

1 
เครื่อง 

13,280  งานบริหารงานทั่วไป  บกศ. 
ครูฝาง
หลิน 

7 21 
ก.ย.54 

7440-010-0003    541-001 
SWITCH HP PROCURVE 
2610-48PORT 

1 
เครื่อง 

45,796 
งานศูนย์ข๎อมูลและ
สารสนเทศ 

งปม.
(อุดหนุน) 

ครูสุรชัย 
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ข้อมูลรายการครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2555 

ที ่
ว/ด/ปที่ได๎ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 
รายการ จ านวน หนํวย 

ราคา/ 
หนํวย 

จ านวนเงิน หนํวยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมาย
เหต ุ

 

1 

15/12/2254 7420-
002-
0001-
552-001 

ครุภัณฑ์เครื่อง
บันทึกเงินสด 

1 เครื่อง 66,000 66,000 
งานสหการ
วิทยาลัยฯ 

    

      ประกอบด้วย               

  
  

7440-
001-0001  
552-001 

คอมพิวเตอร์ 
SVOA 

1 เครื่อง           

  
  

7440-
006-0001  
552-001 

จอ LCD 
MONITOR HP 
18.5" 

1 จอ           

  
  

7440-
009-0001  
552-001 

ลิ้นชักเก็บเงิน 1 อัน           

 
  

7440-
010-0006  
552-001 

เครื่องอํานบาร์
โค๏ต 

1 เครื่อง           

  
  

7440-
010-0001  
552-001 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
EPSON  

1 เครื่อง           

2 

26/12/2555 6720-
005-
0001-
553-001 

กล๎องโซนี่  พร๎อม
ขาตั้งกล๎อง 

1 เครื่อง     
งาน
ประชาสัมพันธ ์

บริจาค   

3 

13/01/2555 6730-
002-
0001-
553-001 

จอคอมพิวเตอร ์ 1 จอ       บริจาค   

4 
  

  
ชุดครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
เคมี 

1 ชุด 645,000 645,000 
โรงเรียนฐาน
วิทยาศาสตร์ 

งปม.   

      ประกอบด้วย               

5 
  

  
ชุดครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา 

1 ชุด 450,000 640,000 
โรงเรียนฐาน
วิทยาศาสตร์ 

งปม.   

      ประกอบด้วย               

6 

  

  

ชุดครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส ์
 
 
 
 

1 ชุด 620,000 620,000 โรงเรียนฐาน
วิทยาศาสตร์ 

งปม. 
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ที ่
ว/ด/ปที่ได๎ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 
รายการ จ านวน หนํวย 

ราคา/ 
หนํวย 

จ านวนเงิน หนํวยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมาย
เหต ุ

 
7 

22/05/2555 7440-
010-0004  
552-001 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
A3 

1 เครื่อง 7,500 7,500 
งานอาคาร
สถานที่  

บกศ. ครูระพี 

               (ภูมิทัศน์)     

8 

30/05/2555 3750-
002-0001  
552-001 
ถึง 005 

เครื่องตัดหญ๎า
สะพาย 

5 เครื่อง 8,500 42,500 
งานอาคาร
สถานที่ 

บกศ. 
ครู
อรรณพ 

9 31/05/2555 
6650-
002-0001  
551-001 

กล๎องจุลทรรศน์
ขนาดก าลังขยาย 
1000 เทํา 

1 ชุด 700,000 700,000 
โรงเรียนฐาน
วิทยาศาสตร์ 
 

งปม.   

10 15/5/2555 

 4120-
001-0001  
553-001-
003 

เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห๎อ LG ขนาด 
24000 BTU 

3 เครื่อง 27,600 82,800 
งานอาคาร
สถานที่ 

บริจาค 
ครู
อรรณพ 

11 6/11/2555 
4120-
001-0001  
553-004 

เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห๎อ LG รุํน 
D13LGKN Neo 

1 เครื่อง - - 
งานประกัน
คุณภาพ 

บริจาค 
ครูทอง
สาย 

  
  

  
Plasma ขนาด 
9899 BUT 

              

12 
  

7440-
001-0001  
551-002 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พร๎อมอุปกรณ์ 

1 เครื่อง - - 
งานการเงิน
และบัญช ี

  
งาน
การเงิน/
บัญชี 

12 
  

7440-
001-0001  
551-003 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พร๎อมอุปกรณ์  

1 เครื่อง - - งานทะเบียน   
งาน
การเงิน/
บัญชี 

12 
  

7440-
001-0001  
551-004 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พร๎อมอุปกรณ์ 

1 เครื่อง - - งานแนะแนว   
งาน
การเงิน/
บัญชี 
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ข้อมูลรายการครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2556 

ที่ 
วัน เดือน ป ี

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา/ 
หน่วย 

จ านวนเงิน หน่วยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมายเหต ุ

 
1 

12/3/2556 

3750-002-0001 
561006-007 

เครื่องตัดหญ๎า
สะพายฮอนด๎า 

2 เครื่อง 8,500 17,000 
งานอาคาร
สถานที่(ครู
อรรณพ) 

อุดหนุน ครูอรรณพ 

2 
21/3/2556 
 

2320-008-0002-
561 001 

รถบริการสํงเสริม
การเกษตร
เคลื่อนที่พร๎อม
อุปกรณ์ 

1 คัน 850,000 850,000 งานพัสดุ อุดหนุน   

 3 
29/3/2556 
 

4120-001-0001-
561-006 

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24000 
BTU ยี่ห๎อ 
cokan 

1 เครื่อง 30,200 30,200 
งานศูนย์ข๎อมูล
สารสนเทศ 

อุดหนุน ครูสุรชัย 

4  25/4/2556 
 
 

  

ชุด
ห้องปฎิบัติการ
เชิงทฤษฏีและ
ปฎิบัติการวิชา
ฟิสิกส์ 

      3,288,000       

      ประกอบด้วย               

  
  

  
1.ชุดทดลอง
สนามแมํเหล็ก
โลก 

1   430,000 430,000       

  

  

  

2.ชุดทดลองการ
ตกอยํางอิสระ
ของลูกบอล
แสดงผล 

1   110,000 110,000       

  
  

  
ไม๎น๎อยกวํา 4 
ต าแหนํง 

1             

  
  

  
3.ชุดทดลองคลื่น
น้ า วัดความถ่ี
แบบดิจิตอล 

1   98,000 98,000       

  

  

  

4.ชุดทดลองคลื่น
นิ่งในทํอความ
ยาวไมํน๎อยกวํา
100 ซม. 

1   210,000 210,000       

  
  

  
5.ชุดทดลองการ
หาคําความเร็ว
ของแสง 

1   390,000 390,000       

  

  

  

6.ชุดทดลองกฎ
ของเลนส์และ
หลักการของ
ทัศนูปกรณ์ 

1   270,000 270,000       

  
  

  
7.ชุดทดลองแอร์
โรไดนามิกส์ 

2   300,000 600,000       

  

  

  

8.ชุดทดลอง
สมการสถานะ
ของก๏าวอุดมคติ
โดยใช๎ปรอท 
พร๎อมชุดควบคุม
อุณหภูมิ 

1   350,000 350,000       

      9.ชุดทดลองหม๎อ
แปลงไฟฟ้า 

1   200,000 200,000       

  
  

  
10.ชุดทดลองการ
เหนี่ยวน้ า
แม่เหล็ก 

1   420,000 420,000       
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ที่ 
วัน เดือน ป ี

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา/ 
หน่วย 

จ านวนเงิน หน่วยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมายเหต ุ

 
  

  

  

11.ชุดทดลอง
กลศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับสาธิตหน๎า
ห๎องเรียน 

1   210,000 210,000       

5  
  

  
ชุดครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

              

      ประกอบด้วย               

  
  

  
1. ระบบควบคุม
การปฏิบัติการ
ส าหรับผู๎สอน 

1 ชุด           

  
  

  
2.  โปรแกรมชุด
ปฏิบัติการผู๎เรียน 

1 ชุด           

      
3.  โปรแกรมสื่อ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1 license           

      
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์แมํ
ขําย 

1 ชุด           

      

5.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับผู๎สอนและ
ผู๎เรียน 

41 ชุด           

      
6.  อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 1 

ชุด 
          

      

7.  เครื่องมัล
ติมิเดียโปรแจ็ค
เตอร์ 1 เครื่อง           

      
8.  โต๏ะส าหรับ
ผู๎สอนพร๎อมเก๎าอ้ี 1 ชุด           

      
9.  โต๏ะส าหรับ
ผู๎เรียนพร๎อมเก๎าอ้ี 40 ชุด           

      
10.  เครื่องขยาย
สัญญาณเสียง 1 ชุด           

      
11  ล าโพง
ประจ าห๎อง 1 คูํ           

      

12. ชุด
ไมโครโฟนมือถือ
แบบมีสายพร๎อม
ขาต้ังขาโต๏ะ 1 ชุด           

      

13. ต๎ูเก็บ
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 1 ต๎ู           

      
14.  พจนานุกรม
อัจฉริยะภาพ 1 ชุด           

      

15. โต๏ะส าหรับ
วางเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมํ
ขํายพร๎อมเก๎าอี้ 1 ชุด           

   
16. ระบบติดต้ัง 1 งาน 
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ที่ 
วัน เดือน ป ี

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา/ 
หน่วย 

จ านวนเงิน หน่วยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมายเหต ุ

 
 6 
 
 
     

ชุดปฏิบัติการ
ตรวจหาเชื้อแบท
ทีเรีย โดยเพิ่ม
ปริมาณสาร
พันธุกรรม 

1 
 
 
 
 

ชุด 
 
 
 
 

 4,200,000 
 
 
 
 

    7 
 
 

  

ชุดวิเคราะห์หา
โปรตีน 
 

1 
 
 

 

300,000 
 
 

    

            
ข้อมูลรายการครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2557 

ที่ 
วัน เดือน 
ป ี หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวน หนํวย 

ราคา/ 
หนํวย 

จ านวนเงิน หนํวยที่เบิก 
ประเภท
เงิน 

หมายเหต ุ

 
1 

 

 

ชุดครุภัณฑ์ห๎อง
จ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ 

1 ชุด 450,000 
   

รอสํงมอบ 

2 

 

 

ชุดปฏิบัติการ
แปรรูปผักและ
ผลไม๎ 

1 ชุด 550,000 
   รอสํงมอบ 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ปีงบประมาณ  รายการที่ได๎รับ จ านวน  
หนํวย
นับ พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

2520 อาคารเรียนธุรกิจ 1 หลัง 3,000 ตร.ม. 
                     
1,700,000    

  โรงอาหารและโรงประชุม 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 
                        
500,000    

  อาคารโรงฝึกงานชํางเกษตร 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 
                        
900,000    

  

อาคารเรียนสหกรณ์ 1 หลัง 160 ตร.ม. 
        
1,000,000 

ปรับปรุงเป็น
อาคาร 
หอพัก 2 
ช้ัน บรรจุ 
60 ที ่

  บ๎านพักครูระดับ 1-2    2 ช้ัน 3 หลัง 48 ตร.ม. 
                     
630,000   

  
บ๎านพักคนงาน 2 ครอบครัว   1  
ช้ัน 1 หลัง 48 ตร.ม. 

                    
115,000   

  คอกสุกรพันธ์ุ 1 หลัง 1,600  ตร.ม. 
                          
85,000    

  ระบบประปา 1 รายการ  
                        
600,000    

2521 ตึกอ านวยการ 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 
                        
500,000    

  
บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4  2  
ช้ัน 5 หลัง 48 ตร.ม. 

                 
2,500,000   

  
บ๎านพักข๎าราชการระดับ 5-6   2  
ช้ัน 1 หลัง 48  ตร.ม. 

                        
140,000    

  
บ๎านพักคนงาน 2 ครอบครัว  1  
ช้ัน 2 หลัง 48  ตร.ม. 

                     
280,000   

  ห๎องน้ าห๎องส๎วม   1 หลัง 36  ตร.ม. 
                          
60,000    

  คอกไกํพันธุ ์ 1 หลัง 800  ตร.ม. 
                        
150,000    

  โรงเก็บและผสมอาหารสัตว ์ 1 หลัง 800  ตร.ม. 
                        
150,000    

  โรงเก็บเครื่องมือชํางเกษตร 1 หลัง 1,600  ตร.ม. 
                        
400,000    

  โรงผสมปุ๋ยและยาฆําแมลง 1 หลัง 400  ตร.ม. 
                        
150,000    

  เรือนเพาะช า 1 หลัง 800  ตร.ม. 
                        
150,000    
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ปีงบประมาณ  รายการที่ได๎รับ จ านวน  
หนํวย
นับ พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

2522 อาคารเรียนสัตวบาล 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 
                        
900,000    

  อาคารเรียนพืชกรรม 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 
                        
900,000    

  
บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4    
 2  ช้ัน 2 หลัง 48 ตร.ม. 

                  
520,000   

  
บ๎านพักคนงาน 2 ครอบครัว    
1  ช้ัน 1 หลัง 36 ตร.ม. 

                          
90,000    

  ห๎องน้ าห๎องส๎วม  2 หลัง 36 ตร.ม. 
                        
140,000    

  คอกโคทั่วไป 1 หลัง 64  ตร.ม. 
                        
156,000    

  ตํอเติมระบบประปา 1 รายการ  
                          
76,400    

2523 ศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 1 หลัง 1,000 ตร.ม. 
                       
459,934  

(อาคาร
ห๎องสมุดเดิม)  

  โรงเก็บพัสดุกลาง 1 หลัง 1,000 ตร.ม. 
                        
459,938    

  
บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4    
2  ช้ัน 4 หลัง 48 ตร.ม. 

                        
703,476    

  
บ๎านพักคนงาน 2 ครอบครัว   
1  ช้ัน 1 หลัง 36  ตร.ม. 

                        
117,938    

  คอกไกํไข ํ 1 หลัง 1,000 ตร.ม. 
                        
261,938    

  คอกฟักและเลี้ยงลูกไก ํ 1 หลัง 1,000 ตร.ม. 195,938                            

  คอกสุกรพันธ์ุและคอกคลอด 1 หลัง 800 ตร.ม. 
                        
327,938    

  เรือนเพาะช าไม๎ผล 1 หลัง 800 ตร.ม. 
                        
195,938    

2524 
บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4   2  
ช้ัน 4 หลัง 48 ตร.ม. 

                        
690,000    

  ห๎องน้ าห๎องส๎วม  2 หลัง 36 ตร.ม. 
                        
150,000    

2525 บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4  2  ชั้น 4 หลัง 48 ตร.ม. 
                        
832,000    

  คอกไกํกระทง 1 หลัง 800 ตร.ม. 198,000    

  คอกสุกรขุน 1 หลัง 1,000 ตร.ม. 330,000    

  ระบบชลประทาน 1 รายการ  889,000                           
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ปีงบประมาณ  รายการที่ได้รับ จ านวน  
หน่วย
นับ พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 

2526 
อาคารเรียนและฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น  2  ช้ัน 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 

                     
1,200,000    

  
บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4   
2  ช้ัน 4 หลัง 48 ตร.ม. 

                        
912,000    

  
บ๎านพักคนงาน 2 ครอบครัว   
1  ช้ัน 1 หลัง 48 ตร.ม. 

                        
115,000    

2527 
อาคารสื่อการเรียนการสอนคณะ
วิชาสัตวศาสตร ์ 1 หลัง 800 ตร.ม. 

                        
330,000    

  
อาคารเรียนคณะวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

1 หลัง 2,000 ตร.ม. 1,200,000   

  เรือนเพาะช าไม๎ดอกไม๎ประดับ 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 
                        
210,000    

  ฉางและลานตากเมล็ดพันธ์ุ 1 หลัง 48 ตร.ม. 
                        
350,000    

2528 บ๎านพักครูอาจารย์ขนาด 4 เตียง 2 หลัง  
                        
499,750    

  เรือนเพาะกล๎าสวนผัก 1 หลัง  
                        
198,000    

  อาคารเพาะช า (กษ. 277) 1 หลัง   336,000    

2529 โรงเก็บรถยนต์และรถแทรคเตอร ์ 1 โรง  
                        
308,000    

  คอกไกํกระทง 1 หลัง 800 ตร.ม. 
                        
281,400    

2530 บ๎านพักครูอาจารย์ขนาด 4 เตียง 1 หลัง  
                        
249,875   

  บ๎านพักข๎าราชการระดับ 3-4 4 หลัง  
                        
868,000    

  บ๎านพักข๎าราชการระดับ 5-6 1 หลัง  
                        
277,000    

  

 
อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักและ
ผลไม ๎ 1 หลัง 1,600 ตร.ม. 

                  
3,899,553    

2532 ระบบประปา 1 รายการ  
                          
99,950    

3534 ระบบประปา 1 รายการ  
                        
500,000    

 
2536 ระบบน้ าใช๎ในโรงงานแปรรูป  1 ระบบ 

                      
1,699,000    
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ปีงบประมาณ  รายการที่ได๎รับ จ านวน  
หนํวย
นับ พื้นที ่ งบประมาณ หมายเหต ุ

 
2537 

 
อาคารท าความร๎อน 

 
1 

 
หลัง 

  
500,000                            

  บํอบาดาลพร๎อมอุปกรณ ์ 1 บํอ 
                      

2,000,000   

 อาคารขนถํายวัตถุดิบและอบแห๎ง 1 หลัง 
                      

1,050,600    

  
อาคารหอพักนักศึกษา 
 (หอแดง) 1 หลัง 

1,000 ตร.ม.                      
2,400,000    

2539 โรงฝึกงาน 1 ช้ัน 1 หลัง 
                      

2,592,000    

2540 
บ๎านพักนักศึกษาปฏิรูปการศึกษา
เกษตรฯ  1 ช้ัน 38 หลัง 

 
48 ตร.ม. 

                     
3,040,000   

  โรงอาหารอเนกประสงค ์ 1 หลัง 
 
1,600 ตร.ม. 

                     
4,800,000   

2542 
ซํอมแซมอาคารสิ่งกํอสร๎างใน
สถานศึกษา  6 รายการ 

 
 

                     
1,000,000  งบมิยาซาวํา 

2543 อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ช้ัน 1 หลัง 
3,200 ตร.ม.                      

6,812,000    

2544 
ปรับปรุงอาคารเรียนพืชศาสตร์
,สัตวศาสตร ์ 2 หลัง 

 
1,516,284.72   

2545 ปรับปรุงถนนลาดยางภายใน 6,060 ตร.ม. 

 
                        
800,000  

งบประมาณ 
คําที่ดิน
สิ่งกํอสร๎าง 

2547 ระบบประปาภายใน - - 
                      

1,298,000    
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ปีงบประมาณ รายการที่ได้รับ จ านวน หน่วยนับ พ้ืนที่ งบประมาณ หมายเหตุ 

2550 ซํอมถนนถูกตัดขาด    100,000  

 ปรับปรุงแปลงไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น    79,743  

 ปรับปรุงแปลงท าการเกษตรถูกน้ าทํวมขังกัดเซาะ    99,997  

 ซํอมแซมสปรินเวย์    70,000  

 ปรับปรุงโรงเรือนระบบปิด    399,500  

 ปรับปรุงอาคารเรียน    999,800  

 ซํอมแซมโรงงานแปรรูปผัก ผลไม๎    800,040  

 ปรับปรุงพื้นผิวถนนลาดยางภายในวิทยาลัยฯ 1,500 เมตร 
1,500 
เมตร 1,500,000  

2551 รั้ว คสล.ประกอบเหล็กดัด (ด๎านหน๎า) 350  เมตร 
350 
เมตร 455,000  

 ถังเก็บน้ าน็อคดาวน์ป้องกันตะไคร๎น้ า 1  ชุด 

 
100,000 
ลิตร   

2552 
ปรับปรุงระบบประปาพร๎อมถังน้ าแบบถอด
ประกอบได๎ 1 ชุด 

 
486,000  

2553 กํอสร๎างปรับปรุงอาคารเรียนและโรงฝึกงาน 1 รายการ  3,588,000 ไทยเข็มแข็ง 

กํอสร๎างอาคารหอพักพร๎อมครุภัณฑ์ 1 หลัง 1,456 12,728,888 ไทยเข็มแข็ง 

2555 กํอสร๎างปรับปรุงอาคารโรงประชุม 1 รายการ - 184,400  

2556 
 
 

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
เกษตร 
 
 

 
1 
 
 
 

รายการ 
 
 
 

 
- 1,400,000 

 
 
  

2557 กํอสร๎างอาคารหอพักพร๎อมครุภัณฑ ์ 1 หลัง 
- 

15,000,000 
ระหวําง
ด าเนินการ 
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ข้อมูลจังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูนเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนก
เลําสืบตํอกันถึงการสร๎างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู๎เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมา
สร๎างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหวํางแมํน้ าสองสาย คือ แมํน้ ากวง และแมํน้ าปิง เมื่อมาสร๎างเสร็จได๎สํงทูตไปเชิญ  
ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว๎พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ 
ตํอมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได๎เสียการปกครองให๎แกํพํอขุนเม็งรายมหาราช ผู๎รวบรวม 
แวํนแคว๎นทางเหนือเข๎าเป็นอาณาจักรล๎านนา เมืองล าพูน ถึงแม๎วํา จะตกอยูํภายใต๎การปกครองของอาณาจักร
ล๎านนา แตํก็ได๎เป็นผู๎ถํายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให๎แกํผู๎ที่เข๎ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไป  
ในเวียงกุมกาม เชียงใหมํและเชียงราย เมืองล าพูนจึงยังคงความส าคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ล๎านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เมืองล าพูนจึงได๎เข๎ามาอยูํในราชอาณาจักรไทย มีผู๎ครอง
นครสืบตํอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตํอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อ 
เจ๎าผู๎ครองนครองค์สุดท๎าย คือ พลตรีเจ๎าจักรค า ขจรศักดิ์ ถึงแกํพิราลัย เมืองล าพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด  
มีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
“ เมืองโบราณหริภุญไชย” อาณาจักรอันรุํงเรืองและเกําแกํที่สุดในภาคเหนือ แบํงเป็น ๕ ยุค คือ 

1. ยุคกํอนประวิติศาสตร์ 
2. ยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่ม 
3. ยุคล๎านนา 
4. ยุคต๎นรัตนโกสินทร์ 
5. ยุคการปฏิรูปการปกครองแผํนดิน 

 
“ยุคกํอนประวัติศาสตร์” ประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี แหลํงโบราณคดีบ๎านวังไฮ เป็นชุมชนโบราณ 

ยุคแรก ที่ปรากฏหลักฐาน ตั้งอยูํริมฝั่งตะวันออกของแมํน้ ากวง ในเขต ต.เวียงยองอ.เมืองล าพูน กลุํมชนที่นี่  
คือเผําพันธุ์ดั้งเดิมท่ีอยูํอาศัยในดินแดนแถบนี้กํอนที่จะรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหมํที่แผํขยายเข๎ามาและ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม 
 

“ยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่ม” พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๙ อาณาจักรหริภุญไชย กํอตั้งขึ้นโดยได๎รับแบบอยําง 
วัฒนธรรมทวารวดี จากลุํมน้ าเจ๎าพระยาในภาคกลางที่มีระเบียบแบบแผน ทั้งการปกครองศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รุํงเรืองในด๎านการค๎าเศรษฐกิจ มีกษัตริย์ปกครอง ที่ต๎องท านุบ ารุงศาสนา  และประชาชนศรัทธา
พุทธศาสนาอยํางยิ่งมีปฐมกษัตรีย์ คือ พระนางจามเทวี 

“ยุคล๎านนา” พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๑ พญามังรายได๎ย๎าย ศูนย์กลางการปกครองไปเชียงใหมํและให๎
เมืองหริภุญไชยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา ท าให๎พุทธศาสนาประดิษฐานอยํางมั่นคงและตํอเนื่องในดินแดน
หริภุญไชย 

“ยุคต๎นรัตนโกสินทร์” พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ เป็นยุคเก็บผักใสํซ๎า เก็บข๎าใสํเมือง ในชํวงที่พมํา
ครอบครอง ดินแดนล๎านนา เกิดสงครามขึ้นบํอยครั้ง ชาวเมืองพากันหลบหนีเข๎าป่าปลํอยบ๎านเมืองร๎าง  
พญากาวิละ เจ๎าเมืองเชียงใหมํ ได๎แตํงตั้งน๎องชาย คือ พระยาบุรีรัตน์ (ค าฝั้น) มาครองเมืองล าพูนและได๎อพยพ
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ผู๎คนชาวยอง มาสร๎างบ๎าน แปงเมืองใหมํโดยตั้งถิ่นฐานที่อยูํแถบ ริมน้ ากวง น้ าปิง และน้ าทาชาวยองได๎น า
วัฒนธรรม ศิลปกรรม และงานชํางตํางๆ มาด๎วยยุคนี้บ๎านเมืองสงบสุข รํมเย็น 

“ยุคปฏิรูปการปกครองแผํนดิน” เป็นยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ โดยยกเลิกการปกครองแบบ  
เจ๎าผู๎ครองนครมีการแตํงตั้งข๎าหลวงประจ าเมือง มาปกครองเมืองล าพูน รวมหัวเมือง ที่อยูํใกล๎เคียงตั้งเป็นมณฑล 
มีข๎าหลวงใหญํปกครองขึ้นตรงตํอสยามมีการสร๎างทางรถไฟสายเหนือ  

 
ค าขวัญประจ าจังหวัด 

พระธาตุเดํน พระรอดขลัง ล าไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย 
 

ที่ตั้ง 
จังหวัดล าพูน ตั้งอยูํทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง

แผํนดินหมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผํนดินสายพหลโยธิน เป็น
ระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูํระหวําง เส๎นรุ๎งที่ 18 องศาเหนือ และเส๎น
แวงที่ 99 องศาตะวันออก อยูํในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  อยูํหํางจากจังหวัดเชียงใหมํเพียง 22 ก.ม. เป็น
พ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุํมน้ าโขง หรือ
พ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจรํวมกับ จังหวัดเชียงใหมํ 
 

ขนาด 
จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตร.กม. 

หรือประมาณ 2,815,675 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ีกว๎างที่สุด
ประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต๎ 136 กม. 
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แผนที่จังหวัดล าพูน 

 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ อ.สารภี อ.สันก าแพง จ.เชียงใหมํ  
ทิศใต๎ ติดตํอกับ อ.เถิน จ.ล าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก  
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อ.ห๎างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล าปาง  
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหมํ 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

จังหวัดล าพูนตั้งอยูํในภาคเหนือ ซึ่งตามต าแหนํงที่ตั้งอยูํในเขตร๎อนที่คํอนไปทาง เขตอากาศอบอุํน ในฤดู
หนาวจึงมีอากาศเย็นคํอนข๎างหนาว แตํเนื่องจากอยูํลึกเข๎าไปใน แผํนดินหํางไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล๎งที่ยาวนาน
และอากาศจะร๎อนถึงร๎อนจัดในฤดูร๎อน จังหวัดล าพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตํางกันอยํางเดํนชัด 3 ชํวงฤดู คือ
ชํวงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร๎อน ชํวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และ
ชํวงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร๎อนนั้น เป็นชํวงฤดู
แล๎ง ที่มีระยะเวลาติดตํอกันประมาณ 6 เดือน ในชํวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไมํร๎อนเทํากับ ในฤดูร๎อน 
และไมํหนาวเย็นเทํา ฤดูหนาว  คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูํระหวํางสองฤดูดังกลําว  

 
แบ่งเขตการปกครอง 

จังหวัดล าพูน แบํงเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 575 หมูํบ๎าน 1 องค์การบริหารสํวน
จังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลต าบล 22 องค์การบริหารสํวนต าบล  
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การบริหารราชการ 
 

จังหวัดล าพูนมีหนํวยราชการตําง ๆ ที่บริหารราชการในพ้ืนที่ ประกอบด๎วย 
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนกลางที่มาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ จังหวัดล าพูน รวมทั้งสิ้น 33 

หนํวยงานหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 11 หนํวยงาน  
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นสํวนราชการประจ าจังหวัด ซึ่งกระทรวงทบวง กรม  

ตําง ๆ ได๎สํงมาปฏิบัติราชการในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 32 หนํวยงาน  
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด๎วย องค์การบริหาร สํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาล

เมืองล าพูน 1 แหํง เทศบาลต าบล 34 แหํง และ องค์การบริหารสํวนต าบล 22 แหํง 
 

การเมือง 
 

ปัจจุบันการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 กฎหมาย ได๎ก าหนดให๎เป็น
หน๎าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได๎มีการออกข๎อก าหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให๎มีการแบํง
เขตเลือกตั้งใหมํ จากเดิมจังหวัดล าพูนมีเขตเลือกตั้งเดียว โดยใช๎พื้นที่จังหวัดทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้ง ปัจจุบันได๎
แบํงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร ออกเป็น 2 เขต แตํละเขตมีสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรได๎เขตละ 1 คน 
มีผู๎รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน จ านวน 5 คน 
ซึ่งมีส านักงานตั้งอยูํ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดล าพูน โดยมีพ้ืนที่ในแตํละเขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมืองล าพูน, อ าเภอแมํทา, อ าเภอบ๎านธิ  
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอป่าซาง,อ าเภอบ๎านโฮํง, อ าเภอทุํงหัวช๎าง, อ าเภอลี,้ อ าเภอเวียงหนองลํอง 
 

สถานศึกษาในจังหวัด 

อุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์ล าพูน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิทยาเขตล าพูน 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ศูนย์หริภุญชัย จังหวัดล าพูน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตล าพูน 

อาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
 วิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ด้านการเกษตรกรรม 
จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร รวม 639,916 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 22.72ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ของจังหวัด จ านวนเกษตรกร 71,798 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.17ของประชากรทั้งหมด 
 

ด้านการอุตสาหกรรม 
ปี 2553 จังหวัดล าพูนมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 923 โรงงาน เงินลงทุน 86,430  

ล๎านบาท การจ๎างงานกวํา 68,652 คน แยกเป็น นอกเขตนิตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ านวน 848 โรงงาน 
 มีเงินลงทุน 19,593 ล๎านบาท มีคนงาน 27,061 คน รวมโรงงานที่ตั้งในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเอกชนใน
เครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 16 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 6,491 ล๎านบาท คนงาน 9,306 
คน โรงงานที่ตั้งอยูํในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เปิดด าเนินการแล๎ว 75 โรงงาน มีเงินลงทุน ประมาณ 
66,837 ล๎านบาท และมีแรงงานประมาณ 41,591 คน มีมูลคําการสํงออก (ปี 2552) 41,730 ล๎านบาท 

สรุป ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม กระจาย
อยูํทุกพ้ืนที่ของแตํละอ าเภอ แตํสํวนใหญํจะตั้งอยูํในเขตอ าเภอเมืองล าพูนมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอป่าซาง 
และอ าเภอแมํทา โดยทั้ง 3 อ าเภอมีอาณาเขตติดตํอกัน มีปัจจัยด๎านวัตถุดิบในด๎านการผลิต ด๎านแรงงาน  
ด๎านคมนาคมขนสํง ที่เอ้ืออ านวยตํอการลงทุน ซึ่งการลงทุนสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรม ที่ต๎องพ่ึงพาวัตถุดิบ  
และทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น 

 
การเกษตร 

สินค้าที่ส าคัญของจังหวัด 
สินค๎าเกษตร ล าไย แหลํงผลิตที่ส าคัญ ได๎แกํ อ าเภอเมือง ป่าซาง ลี้ และบ๎านโฮํง กระเทียม แหลํงผลิต

ส าคัญ ได๎แกํ อ าเภอลี้ ป่าซาง และบ๎านโฮํง หอมแดง แหลํงผลิตส าคัญ ได๎แกํ อ าเภอบ๎านโฮํง ลี้ และป่าซาง 
พืชผัก แหลํงผลิตส าคัญ ได๎แกํ อ าเภอเมือง และอ าเภอบ๎านโฮํง โดยล าพูนนับเป็นแหลํงผลิต พืชผักท่ีส าคัญของ
ภาคเหนือ ผลผลิตสํวนหนึ่งจะป้อนเป็นวัตถุดิบแกํโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และสํวนหนึ่งจะถูกสํงไปจ าหนําย
ในจังหวัดตําง ๆ เชํน เชียงใหมํ ล าปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ฯลฯ  

สินค๎าหัตถกรม ผ๎าฝ้ายทอมือ นิยมท ากันทุกอ าเภอเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงานเกษตรกรรม  
แตํที่มีชื่อเสียงมากคือ อ าเภอป่าซาง โดยเฉพาะที่บ๎านหนองเงือก หมูํที่ 5 ต าบลแมํแรง ผ๎าฝ้ายทอมือของจังหวัด
ล าพูนท ากันในหลายรูปลักษณะ ทั้งผ๎าผืนส าหรับน าไปตัดเย็บผ๎าซิ่น เสื้อผ๎าส าเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช๎
ภายในบ๎าน เชํน ผ๎าปูโต๏ะ ที่รองแก๎ว-จาน ฯลฯ ในด๎านการจ าหนํายผ๎าทอและผลิตภัณฑ์นั้น โดยทั่วไปอาศัย
ตลาดใหญํเป็นหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหมํ ผ๎าไหมยกดอก โรงงานผลิตผ๎าไหมยกดอกท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด
ล าพูนคือโรงงาน เพ็ญศิริไหมไทย    ซึ่งได๎มีการปรับปรุงแบบด๎านลวดลาย โดยอาศัยลายผ๎าในสมัยโบราณ 
ประยุกต์ ปรับปรุงประกอบกับฝีมือที่ประณีต ท าให๎ผ๎าไหมยกดอกของล าพูนมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่
รู๎จักทั่วไป ไม๎แกะสลัก แหลํงผลิตที่ส าคัญอยูํในเขตอ าเภอแมํทา มีการแกะสลักไม๎จามจุรีเป็นรูปคน  
สัตว์ เครื่องใช๎  และเครื่องประดับภายในบ๎าน เป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ  
เซรามิกส์ ถึงแม๎วําจะมีโรงงานผลิตเพียงไมํก่ีโรงแตํก็สามารถสร๎างมูลคําในการจ าหนํายให๎ กับจังหวัดล าพูน  
 โดยมีการสํงออกไปจ าหนํายทั้งภายในและตํางประเทศมูลคําปีละหลายล๎านบาท โดยผลิตภัณฑ์ สํวนใหญํ  
จะเป็นลักษณะของเครื่องใช๎และเครื่องตกแตํงบ๎านในลักษณะการเลียนแบบ ของโบราณ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาว
ตํางประเทศ  
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สินค๎าอุตสาหกรรม สํวนใหญํได๎แกํ สินค๎าท่ีผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและ  
สวนอุตสาหกรรมบริษัทสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได๎แกํ - ชิ้นสํวนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - 
ชิ้นสํวนและอุปกรณ์ - อาหารและเครื่องดื่ม - การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร - อัญมณีและเครื่องประดับ - 
เครื่องหนัง – เสื้อผ๎าส าเร็จรูป 

 
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

จังหวัดล าพูนปัจจุบันมีประชากร จ านวน 404,693คน เป็นเพศชาย 197,278 คน เพศหญิง 
207,415 คน 
ความหนาแนํนของประชากร โดยเฉลี่ยเทํากับ 89.81คน ตํอพ้ืนที่ 1 ตร.กม. 
อัตราการเกิด เทํากับ 8.45 ตํอพันประชากร 
อัตราตาย เทํากับ 9.41 ตํอพันประชากร 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เทํากับร๎อยละ -0.009 อยูํในเกณฑ์ต่ า 
 

การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 
การคมนาคมขนส่ง ทางบก 
จังหวัดล าพูนสามารถติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงได๎หลายจังหวัด ดังนี้ 
 
ทางรถยนต์ 
ติดตํอกับจังหวัดเชียงใหมํ ตามทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร 

 (สายซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง - เชียงใหมํ) และทางหลวงแผํนดินหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร  
ติดตํอกับจังหวัดล าปาง โดยทางหลวงแผํนดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และจากจังหวัด

ล าปางสามารถติดตํอกับจังหวัดพะเยา และเชียงราย โดยอาศัยทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1  
ติดตํอกับจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางจากจังหวัดล าพูนเข๎าสูํจังหวัดเชียงใหมํ แล๎วไปตามทางหลวง

แผํนดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร  
ติดตํอกับจังหวัดแพรํและนําน โดยอาศัยทางหลวงแผํนดินหมายเลข 11 ผํานจังหวัดล าปางจนถึงอ าเภอ

เดํนชัยจังหวัดแพรํและเลี้ยวเข๎าสูํทางหลวงแผํนดินหมายเลข 101 สูํจังหวัดแพรํและนํานตามล าดับ 
เส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอเมืองล าพูนกับอ าเภออ่ืน ๆ 
จากอ าเภอเมืองล าพูน ไปตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 106 ลงสูํทิศใต๎ประมาณ 11 กิโลเมตร  

ก็จะถึงอ าเภอป่าซาง และจากอ าเภอป่าซางไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร ก็จะถึง อ าเภอบ๎านโฮํง และจากอ าเภอ 
บ๎านโฮํงไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตร ก็จะถึงอ าเภอลี้ ซึ่งสามารถติดตํอกับ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ระยะทาง
ประมาณ 45 กิโลเมตร  

จากอ าเภอเมืองล าพูน ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 106 ลงสูํทิศใต๎ ผํานอ าเภอป่าซาง และ 
จากอ าเภอป่าซางประมาณ 19 กิโลเมตร เลี้ยวเข๎าสูํทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1184 (แมํอาว - ทุํงหัวช๎าง) 
 ไปอีกประมาณ 75 กิโลเมตร ก็จะถึงอ าเภอทุํงหัวช๎าง  
จากอ าเภอเมืองล าพูนตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 11 ลงไปทางทิศใต๎ ประมาณ 25 กิโลเมตรก็จะถึงอ าเภอ
แมํทา และหากข้ึนไปทางทิศเหนือโดยใช๎ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1147 ประมาณ 26 กิโลเมตร ก็จะถึง
อ าเภอบ๎านธิ  
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จากอ าเภอเมืองล าพูน ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 106 ลงสูํทิศใต๎ผํานอ าเภอป่าซางถึงแยกสันห๎าง
เสือ เข๎าสูํทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1031 ก็จะเดินทางเข๎าสูํกิ่งอ าเภอเวียงหนองลํองรวมระยะทางประมาณ 
45 กิโลเมตร 

ทางรถไฟ 
มีขบวนรถไฟขึ้นและลํองผํานสถานีรถไฟจังหวัดล าพูน เป็นรถขบวนสินค๎า 6 ขบวน และรถโดยสาร 16 

ขบวน โดยสํวนใหญํแล๎วจะจอดรับ-สํง ผู๎โดยสารที่สถานีรถไฟล าพูนทุกขบวน ระยะทางรถไฟที่ผํานจังหวัด 
มีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟจังหวัดล าพูน มี 6 สถานี คือ สถานีรถไฟป่าเส๎า ล าพูน หนองหลํม 
 ศาลาแมํทา ทาชมพู และขุนตาน ระยะทางจากล าพูน ถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 729 กิโลเมตร 

 
ทางอากาศ 
สามารถเดินทางมายังจังหวัดล าพูนได๎โดยต๎องโดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ - เชียงใหมํ  

ที่ทําอากาศยานจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งใช๎เวลาบินประมาณ 45 นาที สํวนการเดินทางไปทําอากาศยานจังหวัด
เชียงใหมํ จากล าพูนจะใช๎เวลาประมาณ 30 นาท ี

การสื่อสาร 
การไปรษณีย์ 
จังหวัดล าพูนมีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข 9 แหํง ดังนี้ 
ที่ท าการไปรษณีย์ล าพูน  
ที่ท าการไปรษณีย์อุโมงค์  
ที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง  
ที่ท าการไปรษณีย์ทากาศ  
ที่ท าการไปรษณีย์บ๎านธิ  
ที่ท าการไปรษณีย์แมํทา  
ที่ท าการไปรษณีย์บ๎านโฮํง  
ที่ท าการไปรษณีย์ลี้  
ที่ท าการไปรษณีย์ทุํงหัวช๎าง 
นอกจากนี้ยังให๎บริการรับฝากจากหมาย ณ ที่ท าการ และจัดตั้งตู๎ไปรษณีย์ตามริมถนนและ ในเขตชุมชน 

โดยท าการทุกวันไมํเว๎นวันหยุดราชการ ซึ่งระยะเวลาที่ไปรษณียภัณฑ์สํงถึงมือผู๎รับไมํวําจะสํงไปหรือสํงมาจากที่
ท าการแหํงอื่นมาถึง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่การสื่อสารแหํงประเทศไทยก าหนด  

โทรศัพท์ 
ปัจจุบันการให๎บริการโทรศัพท์ในจังหวัดล าพูนมีท่ีท าการเพื่อให๎ประชาชนใช๎บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

และด๎านสื่อสัญญาณอ่ืน ๆ จ านวน 2 บริษัท ได๎แกํ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) สํวนบริการลูกค๎าจังหวัดล าพูน มีศูนย์บริการลูกค๎า ฯ เปิดให๎บริการ 

จ านวน 3 แหํง คือ 
- ศูนย์บริการลูกค๎า สาขาล าพูน มี 26 ชุมสาย มีเลขหมาย จ านวน 20,918 เลขหมาย 
- ศูนย์บริการลูกค๎า สาขาป่าซาง มี 19 ชุมสาย มีเลขหมาย จ านวน 11,043 เลขหมาย  
- ศูนย์บริการลูกค๎า สาขาบิ๊กซี ให๎บริการ ติดตั้ง ย๎าย โอน โทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง ADSL บริการรับช าระเงินคําบริการ ที่เรียกวํา Just pay 
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บริษัท ทีทีแอนด์ที มีส านักงานบริการลูกค๎า จ านวน 1 แหํง มีเลขหมาย จ านวน 25,000 เลขหมาย 
รวมเลขหมายที่เปิดใช๎ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน จ านวน 48,053 เลขหมาย คิดเป็นจ านวนเลขหมาย 
พร๎อมให๎บริการ/ประชาชากรในพ้ืนที่ ร๎อยละ 11.88 (ไมํรวมโทรศัพท์มือถือ) 
 

การไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดล าพูนสํวนใหญํสั่งซื้อมาจากสถานีจํายไฟ จากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย ซึ่งมีแหลํงผลิตที่ส าคัญ 1 แหํง คือ โรงไฟฟ้าแมํเมาะ จังหวัดล าปาง การไฟฟ้า 
สํวนภูมิภาคจังหวัดล าพูน สามารถให๎บริการไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่การปกครอง ของจังหวัดล าพูน 8 อ าเภอ 
ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช๎มากกวําร๎อยละ 98 จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ปัจจุบันการไฟฟ้า
สํวนภูมิภาคจังหวัดล าพูน มีสถานีจํายไฟยํอย จ านวน 7 แหํง  
สถานีไฟฟ้าล าพูน 1 ตั้งอยูํที่บ๎านป่าเส๎า ริมถนนสายล าพูน - เชียงใหมํ (สายเกํา)  
สถานีไฟฟ้าล าพูน 2 ตั้งอยูํที่ต าบลอุโมงค์ ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหมํ - ล าพูน  
สถานีไฟฟ้าล าพูน 3 ตั้งอยูํในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถนนสายอ๎อมเมือง ล าพูน - ป่าซาง 
สถานีไฟฟ้าล าพูน 4 ตั้งอยูํพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ๎านกลาง อ.เมืองล าพูน 
สถานีไฟฟ้าล าพูน 5 ตั้งอยูํพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ๎านกลาง อ.เมืองล าพูน 
สถานีไฟฟ้าลี้ ตั้งอยูํที่บ๎านป่าลี้ ถ.ล าพูน-ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ 
สถานีไฟฟ้าบ๎านโฮํง ตั้งอยูํที่ถนนล าพูน-ลี้ ต.บ๎านโฮํง อ.ลี้ 

ประปา 
การประปาสํวนภูมิภาคสาขาล าพูน ปัจจุบันมีพ้ืนที่จํายน้ าประกอบด๎วย พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

ทต.เหมืองงํา ทต.เวียงยอง ทต.ริมปิง ทต.อุโมงค์ และอบต.ป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 80 ตร.กม. 
จ านวนผู๎ใช๎น้ า 9,380 ราย มีปริมาณน้ าจ าหนํวยเฉลี่ย 179,479 ลบ.ม./เดือน มีหนํวยบริการ 2 แหํง คือ 

หน่วยบริการทาสบเส้า มีจ านวนผู๎ใช๎น้ า 363 ราย ขนาดก าลังการผลิต 60 ลบ.ม./ชม. ใช๎แหลํงน้ า 
ผิวดิน(อํางเก็บน้ าชลประทาน)  

หน่วยบริการป่าซาง มีจ านวนผู๎ใช๎น้ า 1,058 ราย ขนาดก าลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม. ใช๎แหลํงน้ า 
จากบํอบาดาล 

วัฒนธรรมประเพณี 

 งานของดีศรีหริภุญชัย 
 งานประเพณีสงกรานต์ 
 งานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย (แปดเป็ง) 
 งานเทศกาลล าไย 
 งานพระนางจามเทวี 
 งานฤดูหนาวและกาชาด 
 งานแตํงสีอวดลาย ผ๎าฝ้ายดอนหลวง อ าเภอป่าซาง 
 งานแหํแครํหลวง ลอยกระทง อ าเภอบ๎านโฮํง 
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สถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
สามารถเดินทางไปตามหลวงหมายเลข 106 (สายล าพูน - ลี้) บริเวณกิโลเมตรที่ 47 แล๎วเข๎า
ทางหลวงหมายเลข 1087 (สายลี้ – ก๎อ)  
 

              
 
 

 

วัดศรีดอนชัย 
ตั้งอยูํที่ 147 หมูํที่ 10 บ๎านศรีดอนชัย ต าบลบ๎านธิ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 
11 ระหวํางกิโลเมตรที่ 76 – 77 เข๎าไป 2 กิโลเมตร  

 
 

http://www.unseentravel.com/locate/599-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87.html
http://www.unseentravel.com/locate/598-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html
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วัดมหาวัน 
วัดมหาวันตั้งอยูํริมถนนจามเทวี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน หํางจากศาลากลางจังหวัด
ประมาณ 500 เมตร เลียบไปตามคูเมืองเกํา  
 

 
 

 

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  ตั้งอยูํต าบลในเมืองบริเวณสวนสาธารณะหนองดอก หํางจากศาลา
กลางจังหวัดประมาณ ๑ กิโลเมตร 
 
 
 

http://www.unseentravel.com/locate/597-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html
http://www.unseentravel.com/locate/596-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5.html
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วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย 
หมูํที่ 9 บ๎านหนองปู (ห๎วยต๎ม) ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ คล๎ายชเวดากอง จ าลอง เป็นสถาปัตยกรรม
ทางพระพุทธศาสนาศิลปะล๎านนาที่สร๎างด๎วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญํที่สุดในประเทศไทย  

 
 

 

 
วัดพระยืน 
ตั้งอยูํที่ 1 หมูํ 1 บ๎านพระยืน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง มีชื่อเดิมวํา วัดพฤทธมหาสถาน ซึ่งพระ
เจ๎าธรรมมิกราช กษัตริย์หริภุญชัย เป็นผู๎สร๎างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 1606-1611  
 
 
 

  

http://www.unseentravel.com/locate/595-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html
http://www.unseentravel.com/locate/594-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html
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วัดพระบาทห้วยต้ม 
วัดพระบาทห๎วยต๎ม เป็นวัดที่ใหญํที่สุดของอ าเภอลี้ เป็นวัดประจ าหมูํบ๎านชาวเขาพระบาทห๎วยต๎ม 
ตั้งอยูํหมูํที่ 8 ต าบลนาทราย หํางจากตัวอ าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร 

 

 

 
 
วัดพระธาตุห้าดวง 
ตั้งอยูํที่ต าบลลี้ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 หํางจากที่วําการอ าเภอลี้ไปทางใต๎
ประมาณ 2 กิโลเมตร สันนิษฐานวําเป็นบริเวณเวียงเกําลี้  
 
 

http://www.unseentravel.com/locate/593-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1.html
http://www.unseentravel.com/locate/592-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87.html
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วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
ตั้งอยูํใจกลางเมืองล าพูน มีถนนล๎อมรอบสี่ด๎าน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศ
ใต๎ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก  
 

 
 

 

วัดพระธาตุดอยกวางค า 
บ๎านโป่งแดง-สัญชัย ต าบลทุํงหัวช๎าง วัดนี้ถูกสร๎างโดยครูบาเจ๎าชัยยะวงศาพัฒนา ในวิหารพระ
ประธานทรงเครื่องปางพระมหาจักรพรรดิ ประดับด๎วยเพชร พลอย  

http://www.unseentravel.com/locate/591-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.unseentravel.com/locate/590-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3.html
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วัดพระธาตุดอยเวียง 
ตั้งอยูํบ๎านดอยเวียง หมูํที่ ๙ ต าบลบ๎านธิ หํางจากอ าเภอบ๎านธิ ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมาณ ๑๕ ไรํ 

 
 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
ตั้งอยูํที่ 122 ถนนอินทยงยศ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย เริ่มกํอตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ  
 
 

http://www.unseentravel.com/locate/589-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.html
http://www.unseentravel.com/locate/588-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2.html
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พระธาตุดวงเดียว 
ตั้งอยูํที่บ๎านสันดอยเวียง ต าบลลี้ อ าเภอลี้ เป็นวัดขนาดเล็กอยูํบนเนินไมํไกลจากตัวเมืองลี้มากนัก 
สิ่งปลูกสร๎างในวัดรวมทั้งองค์พระธาตุล๎วนสร๎างขึ้นมาภายหลัง 

 

 
 

 

กู่ช้าง-กู่ม้า 
เป็นโบราณสถาน ตั้งอยูํบริเวณชุมชนวัดไกํแก๎ว ซอยโรงเรียนจักรค าคณาทร หํางจากตัวเมือง
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 

http://www.unseentravel.com/locate/587-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.html
http://www.unseentravel.com/locate/585-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2.html

