


Lamphun
จ.ลำพ  ูน จังหวัดลําพูน  มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุด

ของภาคเหนือ  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  

4,505.882  ตร.กม. หรือประมาณ 

2,816,176  ไร  คิดเปนรอยละ  4.85  

ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ทิศ ติดตอ

เหนือ อ. สารภี  อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

ใต อ. เถิน จ.ลาํปาง และ  อ. สามเงา  จ.ตาก

ตะวัน

ออก

อ. หางฉัตร อ. สบปราบ อ. เสริมงาม จ.

ลําปาง

ตะวัน

ตก

อ. ฮอด อ.จอมทอง อ. หางดง อ. สันปาตอง 

จ.เชียงใหม



จังหวดัลําพูน ตั้งอยูทางภาคเหนอืตอนบน 

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเปนที่ราบ

หุบเขาและพื้นที่ภูเขา สวนพื้นทีต่ัวเมอืง

ลําพูน เปนที่ราบลุม หรือแองเชียงใหม - 

ลําพูน  มีความสูงเฉลี่ยระหวาง 200-400 

เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

ประกอบดวยแมน้ําที่สําคัญ 4 สาย ไดแก 

แมน้าํปง แมน้าํกวง  แมน้ําทา  และแมน้าํ

ลี้

Lamphun
จ.ลำพ  ูน

ขอมูลพื้นฐานจังหวัดลําพูน

สถานีวัดน้ําทา

พื้นที่น้ําทวม

ฝายทดน้ํา

จ.เชียงใหม

จ.ลําพูน
น.ปง

น.กวง

น.ทา

น.ลี้



ขอบเขตการปกครอง และประชากร

จังหวัดลําพูน  แบงเขตการปกครอง ดังนี้    

8     อําเภอ      

51    ตําบล     

575  หมูบาน      

1      องคการบริหารสวนจังหวัด    

1      เทศบาลเมือง      

23    เทศบาลตําบล          

33    องคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดลําพูน มีประชากรทั้งหมดประมาณ  

405,125  คน  แยกเปน

      ชาย   จํานวน  197,537  คน  

      หญิง  จํานวน  207,588  คน



อ.บ านธ ิ

อ.เม ือง

อ.แม ทา

อ.บ านโฮ ง

อ.ท ุ งห ัวช าง

อ.ล ี 

ก ิ งอ .เว ียงหนองล อง
อ.ป าซาง

การใชประโยชนที่ดิน

พื้นที่ในเขตชลประทาน  148,469  ไร*

 (23.70%)

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 477,874  ไร

 (76.30%)

ปาไม 1,703,187.5 ไร

 (60.49%)

พื้นที่การเกษตร 626,343  ไร 

(22.24%)

ชุมชน,นิคม,อื่นๆ 327,855 ไร

 (11.64%)
สปก. 117,266.5 ไร

 (4.14%)

แหลงน้ําธรรมชาติ 38,949  ไร

(1.4%)



โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ที่สําคัญในจังหวัดลําพูน

โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ที่สําคัญในจังหวัดลําพูน



ฮักหละปูน

(รักลําพูน)

แทนคุณแผนดิน

การพัฒนาแหลงน้ํา

การพัฒนา

ดิน

การพัฒนา

สิ่งแวดลอม
การ

พัฒนาการ

เกษตร

การพัฒนา

สงเสริมอาชีพ

การพัฒนา

สาธารณสุข

การพัฒนาสังคม

จังหวัดลําพูนสืบสานพระราชดําริสูพสกนิกรชาวลําพูน

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน หาที่สุดมิได

- โครงการออมทรัพยเพื่อพอเราพอเพียง

- โครงการหลวงพระบาทหวยตม

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีฐานะยากจน

- โครงการสงเสริมสหกรณออมทรัพย

- โครงการสงเสริมสหกรณกลุมอาชีพ

-อางเก็บน้ํา   ๔๑ แหง

-ฝายทดน้ํา    ๙ แหง 

-สถานีสบูน้ํา  ๑ แหง  

-โครงการพฒันาพืน้ที่ลุมน้ําแม

อาวอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

-ปลูกหญาแฝกตามแนว

พระราชดําริ 

-จัดการศึกษาสําหรับชุมชนบน

พื้นที่สงู  

-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

-การศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมและ

ชุมชน

-การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

-การศึกษาเพื่อเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

- โครงการฝายกั้นน้ํา check 

dam- โครงการหยุดยั้งการตัด

ผมภูเขา- โครงการพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ําแมอาวอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ- 

โครงการปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรติแมของแผนดิน 

๗๗ แสนตน- โครงการ

สหกรณปลูกปาและพัฒนา

สิง่แวดลอม        

-โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

-โครงการสงเสริมการ

จัดบริการและ

สวัสดิการชุมชน

- โครงการสงเสริม

สวัสดิการผูสงูอาย ุ   

- โครงการวิจัยและผลิต

กลวยไมเชิงอุตสาหกรรม

- โครงการคลีนิคเกษตร

เคลื่อนที่

- โครงการหลวงพระบาท

หวยตม

- โครงการสายใยรักแหง

ครอบครัว

- สงเสริมการผลิตลําไยนอก

ฤดู

- สงเสริมการปลูกไผ

- สงเสริมผักปลอดภัย

- โครงการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

- โครงการพัฒนาเกษตรตาม

แนวทฤษฎีใหม 

- TO  BE  NUMBER ONE

- โรงพยาบาลสายใยรักแหง

ครอบครัว

- สงเสริมการเลี้ยงลูกดวย

นมแม

- รณรงคและสงเสริม

สุขภาพเด็ก สตรีและคนชรา



โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

รวม 57 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 277,087,539 บาท

(งบพัฒนาจังหวัด, เงินกูภายใตแผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง,

กระทรวงสาธารณสุข, ส.ป.ก., กรมประมง, กรมปาไม, 

กรมอุทยาน, กรมชลประทาน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ)



ฝายทดน้ํา
อางเก็บน้ํา
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
สถานีอุตุ-อุทก

ที่ ประเภท

จํา

นวน ความจุ

พื้นที่

ชลประทาน (ไร)

1 โครงการขนาดกลาง 4 34.10 28,800

1.1 อางเก็บน้ํา 4 34.10 28,800

2 โครงการขนาดเล็ก(พระราชดําริ) 52 21.92 33,384

2.1 อางเก็บน้ํา 37 21.92 26,039

2.2 ฝายทดน้ํา 13 - 7,345

2.3 ระบบสงน้ํา 2 - -

3 โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 1 - 1,460

3.1 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 1 - 1,460

รวม 57 56.02 63,644

โครงการที่ทรงมีพระราชดําริ รวมทั้งสิ้น 100 โครงการ

สนองพระราชดําริ ไปแลวทั้งสิ้น 57 โครงการ



อางเก็บน้ําแมสาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน

ความจุ 16 ลาน ลบ.ม.

อางเก็บน้ําแมธิ ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน

ความจุ 4.5 ลาน ลบ.ม.

อางเก็บน้ําแมตีบ ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน

ความจุ 10 ลาน ลบ.ม.

อางเก็บน้ําแมเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แมทา จ.ลําพูน

ความจุ 4.5 ลาน ลบ.ม.

ความจุรวม ความจุรวม 3434..11  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

พื้นที่ พื้นที่ 2828,,800800  ไรไร



ความจุรวม ความจุรวม 2121..9292  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

พื้นที่ พื้นที่ 3434,,844844  ไรไร

อางเก็บน้ําหวยเดื่อ ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

ความจุ 0.20 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 300 ไร

อางเก็บน้ําหวยหินฝน ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

ความจุ 0.119 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 500 ไร

อางเก็บน้ําหวยตึง.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลําพูน

ความจุ 0.13 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 230 ไร
อางเก็บน้ําหวยน้ําดิบ ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

ความจุ 0.119 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 400 ไร



โครงการในพระราชดําริของ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

อางเก็บน้ําแมแพม อ.ทุงหัวชาง ฝายทดน้ําทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง

อางเก็บน้ําแมลี้ตอนบน อ.ทุงหัวชาง

รวม 9 โครงการ 

งบประมาณ 18,363,500 บาท



โครงการในพระราชดําริของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

โดย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

รวม 2 โครงการ 
(โครงการศูนยวิจัยสานสายใยรักแหงครอบครัว, โครงการสายใยรักแหงครอบครัว)

งบประมาณรวม 28,800 บาท 
(งบประมาณโครงการสวนพระองคฯ และงบประมาณโรงพยาบาลลําพูน)



โครงการในพระราชดําริของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



โครงการในพระดําริของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

รวม 1 โครงการ 
ป 2553 ใชงบปกตขิองกรมสงเสริมการเกษตร

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกลวยไมเชิงอุตสาหกรรม 



โครงการในพระราชดําริของ 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

รวม 1 โครงการ 

งบประมาณ 570,000 บาท

โครงการ To Be Number One



อางเก็บน้ําแมอาวใหญ ต.นครเจดีย อ.ปาซาง จ.ลําพูน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตต..นครเจดีย  อนครเจดีย  อ..ปาซาง จปาซาง จ..ลําพูนลําพูน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว

  อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตต..นครเจดีย  อนครเจดีย  อ..ปาซาง จปาซาง จ..ลําพูนลําพูน



เชิญรับชม
วีดีทัศนโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

VDO



สรุปผลการพัฒนาตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 - มีแหลงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในจังหวัดลําพูน 63,644 ไร

 - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

 - สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู 

 - ระบบนิเวศนเกิดความสมดุล 



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
เพื่อใหเกิดการขยายผลใหราษฎรมีความเปนอยูที่ดขีึ้นเพื่อใหเกิดการขยายผลใหราษฎรมีความเปนอยูที่ดขีึ้น

          * * นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขามาประยุกตใชนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขามาประยุกตใช

          * * นํารูปแบบและแนวทางโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่นํารูปแบบและแนวทางโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่

ไดศึกษาไว นาํมาขยายผลปรับใชในพื้นที่โครงการพระราชดําริไดศึกษาไว นาํมาขยายผลปรับใชในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

          * * เพิ่มศักยภาพในพื้นที่โครงการพระราชดําริเพิ่มศักยภาพในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

                11. . บูรณาการกับทุกภาคสวนรวมกันพัฒนาในทุกดานบูรณาการกับทุกภาคสวนรวมกันพัฒนาในทุกดาน

                22. . สรางจิตสาํนึกใหกับราษฎรในพื้นที่ สรางจิตสาํนึกใหกับราษฎรในพื้นที่ 



ขอขอบคณุ


