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 ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่          
15 มิถุนายน 2562 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับการบริหารท้องถิ่น และเป็นกระบวนการกำหนดการใช้
ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย     
ซ่ึงในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้นำนโยบายของคณะ
ผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย แผนชุมชน การทำประชาคมระดับหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย และการทำประชาคมระดับตำบล ซึ่งได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมานาน รวมทั้งปัญหา      
ที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบัน นำมาจัดลำดับปัญหาเร่งด่วนและความสำคัญไว้ โดยได้นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์
และสรุปไว้ตามแผนงานด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

 

 เทศบาลตำบลศรีวิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับนี้  
จะเป็นคู่ มือการบริหารงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางและ           
มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นแนวทางกำหนดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน โดยมุ่งหวังผลประโยชน์และความผาสุกของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย   
มิถุนายน  2562 



แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ.(พ.ศ.  25256611  --  22556655))  
 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

 สารบัญสารบัญ  
    

เรื่อง 
 หน้า 

   
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
   

 1. ด้านกายภาพ 2 
   

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 5 
   

 3. ประชากร 6 
   

 4. สภาพทางสังคม 8 
   

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 10 
   

 6. ระบบเศรษฐกิจ 11 
   

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 13 
   

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 14 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  17 
   

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79 
   

 3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 94 
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 104 
   

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
   

 • บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
  แบบ ผ.01 

106 

   

 • รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
  แบบ ผ.02 

 

 - 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 108 
 - 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
159 

 - 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 188 
 - 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
191 

 - 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 197 
 - 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี             

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
228 

 - 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 243 
 - 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 252 
   



แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ.(พ.ศ.  25256611  --  22556655))  
 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

สารบัญสารบัญ  
    
เรื่อง  หน้า 
   

 • รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
  แบบ ผ.02/1  สำหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

265 

   

 • บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แบบ ผ.03  325 
   
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
   

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 337 
   

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 342 
   

 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 346 
   

 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 347 
 
ภาคผนวก 

  

   

 - แผนที่เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
   

 - ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

- สำเนาคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 102/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

 

   

 - สำเนาคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที ่986/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 

 

   

 - สำเนาบันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัย เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

   

 - สำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ครั้งที ่2/2562 

 

   

 - สำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ครั้งที ่2/2562 

 

   

 - สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2562 

 

  



  
 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

 
ส่วนที ่1 

 
 สภาพทั่วไป  

และข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
๑. ด้ายกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือตำบล 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยอยู่ห่างจากอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระยะทาง ๒๗  กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่ง

ของตำบลแม่ตืน เมื่อปี  ๒๕๓๑ ได้แยกเป็นตำบลศรีวิชัย  มีการปกครองเป็น ๑๓ หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรี
วิชัยได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน พ้ืนที่แบ่งเป็น  
๒ เขต  ดังนี้ 

เขตท่ี  ๑  ประกอบด้วย   หมู่ที่  5  บ้านแม่ป้อกเหนือ 
หมู่ที่  6  บ้านแม่ป้อก   
หมู่ที่  7  บ้านแม่จ๋อง   
หมู่ที่  10  บ้านศรีวิชัย   
หมู่ที่  ๑1  บ้านใหม่สวรรค์   
หมู่ที่  ๑2  บ้านอุดมพัฒนา   

เขตท่ี  ๒  ประกอบด้วย   หมู่ที่  1  บ้านปาง   
หมู่ที่  2  บ้านแม่อีไฮ   
หมู่ที่  3  บ้านห้วยบง   
หมู่ที่  4 บ้านแม่ป้อกใน   
หมู่ที่  8  บ้านใหม่สุขสันต์   
หมู่ที่  9  บ้านศรีบุญเรือง   
หมู่ที่  13บ้านบารมีศรีวิชัย 

ปัจจุบันเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๘๔  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นเนื้อที่  ๑๑๕,๒๐๕  ไร่ 
 
อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลป่าพลู  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน 
  ทิศใต ้  ติดต่อ  ตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนที่โดยสังเขป  
ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
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   เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศภายในเขตเทศบาตำบลศรีวิชัย มีประชาชนอาศัยเป็นกลุ่มหมู่บ้าน บนถนนสาย

ลำพูน - ลี้ (ถนนพหลโยธิน หมายเลข 106) ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาทางดานทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกจะลาดเทลดหลั่นลงมา มีแม่น้ำไหลผาน จากทางทิศใตไปทางทิศเหนือ รวมระยะทางที่ไหลผาน 
ประมาณ 20 กิโลเมตร ผานตําบลศรีวิชัยสูอําเภอบานโฮง บริเวณสองฝงแม่น้ำลี้ จะมีที่ราบริมฝงตลอดสาย 
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลศรีวิชัย จะใชบริเวณที่ราบนี้  ประกอบอาชีพ ทํานา ทำไร่ ทำสวน 
เกษตรกรรม เช่น       ปลูกพืชผักตามฤดู เช่น ข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง เป็นต้น และไมผลตาง ๆ ต
อจากที่ราบบริเวณแม่น้ำลี้ขึ้นไปจะเปนบริเวณที่ราบเชิงเขา มีความลาดชันซึ่งทางทิศตะวันออกไมสูงมากนัก 
แตบริเวณทางทิศตะวันตก  คอนขางสูง ราษฎรใชพ้ืนที่ในการปลูกพืชไรและไมผล ตอจากพ้ืนที่ราบเชิงเขาแห
งนี้จะเปนพ้ืนที่ภูเขาและปาไม ระดับความสูงของที่นา จากระดับน้ำทะเล 440 – 500 เมตร บริเวณที่ราบเชิง
เขาปลูกพืชไร ไมผล ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 500–650 เมตร ดานที่เปนภูเขา สูงกวา 650 
เมตร (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอลี้) 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ในฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว ฤดูแล้งมีความยาวนานจะทำให้อากาศ

จะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน และจะมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือ ช่วงเดือนปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดู
ฝนและช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น 
เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อน
เท่ากับในฤดูร้อน และไม่หนาวเย็นเท่า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ซึ่งพ้ืน

ที่ดินนี้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และทำไร่ ทำสวน ปลูกหอม กระเทียม ได้เป็นอย่างดี 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 บ้านปาง นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 
2 บ้านแม่อีไฮ นายวรเทพ  เทพวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 

3 บ้านห้วยบง นายอนุสรณ์  เตจ๊ะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 

4 บ้านแม่ป้อกใน นายคุณากร  จันตา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 

5 บ้านแม่ป้อกเหนือ นายวิสันต์  หล้าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5 

6 บ้านแม่ป้อก นายมนัส  เมธา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 

7 บ้านแม่จ๋อง นายสงัด  ชัยแสน ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 

8 บ้านใหม่สุขสันต์ นายประสิทธิ์  สุยา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 

9 บ้านศรีบุญเรือง นายวิชาญ  อุดทา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9 

10 บ้านศรีวิชัย นายบุญส่ง  เขื่อนควบ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  10 

11 บ้านใหม่สวรรค์ นายพิศิษฐ์  รัตนพรม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11 

12 บ้านอุดมพัฒนา นายรินคำ  เตจ๊ะละ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  12 
13 บ้านบารมีศรีวิชัย นายนคร  แก้วอ้าย กำนันตำบลศรีวิชัย 

2.2 การเลือกตั้ง 
สรุปผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 มีประชาชนมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งจำนวน 4,457 คิดเป็นร้อยละ 73.21 % ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 6,088 คน
ส่วนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 4,499 คิดเป็นร้อยละ 
73.27 % ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 6,140 คน 

ตารางสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 

รายละเอียด 
เขตที่ 1 เขตที่ 2 รวม 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 3,082 100 3,006 100 6,088 100 
2. มาใช้สิทธิ (คน) 2,301 74.66 2,156 71.72 4,457 73.21 
3. ผู้ไม่มาใชส้ิทธิเลือกตั้ง 781 25.34 850 28.28 1,631 26.79 
4. บัตรดี (บัตร) 2,214 96.22 2,071 96.06 4,285 96.14 
5. บัตรเสีย (บัตร) 64 2.78 55 2.55 119 2.67 
6. บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน(บตัร) 23 1.00 30 1.39 53 1.19 

ที่มา : สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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ตารางสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557 

รายละเอียด รวม 

 จำนวน % 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 6,140 100 
2. ผู้มาใช้สิทธิ (คน) 4,499 73.27 
3. ผู้ไม่มาใชส้ิทธิเลือกตั้ง 1,641 26.73 
4. บัตรดี (บัตร) 4,207 93.51 
5. บัตรเสีย (บัตร) 186 4.13 
6. บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (บัตร) 106 2.36 

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

หมู่ที่ บ้าน 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ประชากร  (คน 
รวม 

ชาย หญิง 
1 บ้านปาง 237 269 272 541 
2 บ้านแม่อีไฮ 169 214 188 402 
3 บ้านห้วยบง 269 269 306 575 
4 บ้านแม่ป้อกใน 153 252 217 469 
5 บ้านแม่ป้อกเหนือ 320 291 270 561 
6 บ้านแม่ป้อก 361 423 436 859 
7 บ้านแม่จ๋อง 219 286 280 566 
8 บ้านใหม่สุขสันต์ 256 346 364 710 
9 บ้านศรีบุญเรือง 196 266 235 501 

10 บ้านศรีวิชัย 235 328 333 661 
11 บ้านใหม่สวรรค์ 227 314 335 649 
12 บ้านอุดมพัฒนา 152 214 234 448 
13 บ้านบารมีศรีวิชัย 187 306 303 609 

รวม 2,981 3,778 3,773 7,551 
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คาดการณ์ในอนาคต 
การคาดการณ์ในอนาคต ครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ประชากร

ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรที่แตกต่างกัน (ท่ีมา :  จากบทความสถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ) 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

ช่วงอายุ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ปี 41 33 74 38 25 63 25 28 53 

อายุช่วง 1–10 ปี 341 309 650 353 307 660 355 301 656 

อายุช่วง11-20 ปี 452 449 901 441 433 874 409 401 810 

อายุช่วง 21-30 ปี 508 549 1,057 495 543 1,038 501 537 1,038 

อายุช่วง 31-40 ปี 568 557 1,125 564 538 1,102 564 520 1,084 

อายุช่วง 41-50 ปี 734 680 1,414 689 677 1,366 656 690 1,346 

อายุช่วง 51-60 ปี 617 616 1,233 644 646 1,290 665 642 1,307 

อายุช่วง 61-70 ปี 365 378 743 385 396 781 415 427 842 

อายุช่วง 71-80 ปี 146 147 293 157 153 310 159 164 323 

อายุช่วง 81-90 ปี 56 61 117 56 67 123 58 70 128 
อายุชว่ง 90-100 ป ี 10 10 20 8 4 12 6 6 12 

รวม 3,838 3,789 7,627 3,830 3,789 7,619 3,813 3,786 7,599 

 

ช่วงอายุ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ปี 30 22 52 25 29 54 30 24 54 

อายุช่วง 1–10 ปี 343 290 633 334 282 616 322 275 597 

อายุช่วง11-20 ปี 394 391 775 382 363 745 367 357 724 

อายุช่วง 21-30 ปี 501 536 1,037 489 536 1025 505 534 1,039 

อายุช่วง 31-40 ปี 563 508 1,071 559 502 1061 545 498 1,043 

อายุช่วง 41-50 ปี 641 659 1,300 625 639 1264 625 627 1,252 

อายุช่วง 51-60 ปี 675 683 1,358 699 700 1399 695 704 1,399 

อายุช่วง 61-70 ปี 429 444 873 434 470 904 436 478 914 

อายุช่วง 71-80 ปี 171 172 343 184 368 368 177 195 372 

อายุช่วง 81-90 ปี 57 67 124 50 117 117 59 64 123 
อายุชว่ง 90-100 ป ี 6 6 12 7 12 12 8 7 15 

รวม 3,811 3,768 7,579 3,790 7,567 7,567 3,771 3,763 7,534 
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4. สภาพสังคม 
4.1  การศึกษา  

มีการจัดระบบการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน   
การศึกษานอกระบบ มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง  สังกัด ศบ.ลี้  มีนักเรียน 

จำนวน 85 คน มีครู  จำนวน  3 คน   
มีสถานศึกษาในระบบตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.3) 

จำนวน ๑ แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เขต ๒ แยกได้ ดังนี้ 

โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน  (คน) 

จำนวนครู  (คน) 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

1. โรงเรียนบ้านปาง 103 32 16 
2. โรงเรียนบ้านแมป่้อก 1183 - 13 
3. โรงเรียนบ้านแมป่้อกใน 40 - 5 
4. โรงเรียนบ้านห้วยบง 69 - 8 

รวม 395 32 42 

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง  สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย  แยกได้  ดังนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน  (คน) จำนวนครู  (คน) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านปาง  ม.1 25 3 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยบง  ม.3 39 3 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมป่อ้กเหนือ  ม.5 26 4 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมป่อ้ก  ม.6 23 3 

รวม 113 13 

4.2  การสาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 คน มีอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน ( อสม.) จำนวน ๒23  คน 
4.3  อาชญากรรม 

ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัยส่วนใหญ่ ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีครอบครัวที่อบอุ่นระดับปานกลาง เป็นสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยกัน จึงทำให้ไม่มีเหตุ
อาชญากรรมเกิดขึ้น 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีตู้ยามตำรวจ ๒ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงาน 3 คน มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 105 คน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน 75 คน 
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4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ทางเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมมือกับทางปกครอง

อำเภอลี้ ผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้ทำการออกสำรวจและสุ่มตรวจหาสารเสพติด (Re X-Ray) พบว่า
ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ยังคงมีจำนวนผู้ที่ติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น  ชุมชนหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือกับทาง
ผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลฯ และหน่วยงานอื่นๆ มีการช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลฯ สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ 
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
✓ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
✓ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปัจจุบันได้รับราย

เดือนๆ ละ 600 บาทซึ่งทางเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้บริการสั่งต่อยังหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม 
(และภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีทั้งหมด 115 ราย) (ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
2562) 

✓ ประสานการทำบัตรผู้พิการ ฯลฯ 
จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

รายการ ชาย หญิง รวม 
ผู้สูงอายุ 696 คน 751 คน 1,447 คน 
ผู้พิการ 264 คน 233 คน 497 คน 
ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 11คน 14 คน 15 คน 
รวมทั้งหมด 971 คน 998 คน 1,959 คน 

(ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) 
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5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางหลวงแผ่นดิน  ๑๐๖ ( ถนนพหลโยธิน   สายลี้ – ลำพูน ) เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ติดต่อกับจังหวัด
และอำเภอ  มีรถโดยสารประจำทาง ถึงตัวอำเภอและจังหวัด สำหรับการคมนาคมภายในเขตเทศบาลของ
ชุมชนแต่ละหมู่บ้านมีถนนสายลาดยางและคอนกรีตเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด ทั้ง 13 หมู่บ้าน สามารถติดต่อ
สัญจรระหว่างหมู่บ้านตลอดจนติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

5.2 การไฟฟ้า 
ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้  (สาขาย่อยแม่ตืน) ของอำเภอลี้  

ตั้งอยู่ที่ 544 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่งสามัคคี ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-509355   
โดยให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• ขอใช้ไฟฟ้า 
• ขอขยายเขตไฟฟ้า 
• รับชำระค่าไฟฟ้า 
• แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
• ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า 
• ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอลี้ ครบทุกหมู่บ้าน โดยมีครัวเรือนที่ใช้

กระแสไฟฟ้าจำนวน 1,410 ราย  
(ข้อมูล การไฟฟ้าสาขาย่อยแม่ตืน (อำเภอลี้) ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562) 

5.3 การประปา 
การประปา ในส่วนของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งในหน้าแล้ง

น้ำประปาแต่ละหมู่บ้านยังไม่พอใช้ 

5.4 โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย คือ ระบบโทรศัพท์ 3  G ,4 G    
ในระบบ GSM ระบบ DTAC ระบบ TUREMOVE และระบบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

5.5 ไปรษณยี์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ที่ทำการไปรษณีย์สาขาบ้านห้วยบง         จำนวน ๑ แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  95  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่เพาะปลูก  ๘,๕๖๐  ไร่ และปลูก
หอมแดง  กระเทียม  ข้าว  ข้าวโพด  สำหรับผลผลิตลำไยออกเป็นประจำทุกปี 
 
 
 
  
 
 
 
 

6.2 การประมง 
 - ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง 

6.3 การปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ร้อยละ  50 % เป็นการเลี้ยงไว้ในครัวเรือนไม่ได้เป็นอาชีพ

หลักและอาชีพเสริม สัตว์ที่เลี้ยงไว้ในครอบครัวได้แก่ หมู ไก่ เป็ด  เป็นต้น 
6.4 การบริการ 

ปั้มน้ำมัน                                          จำนวน   2 แห่ง 
ปั้มน้ำมันแบบมือหมุนและหยอดเหรียญ  จำนวน   5 แห่ง 
โรงสี                                               จำนวน   3 แห่ง 
ร้านขายของชำ                                   จำนวน   55 แห่ง  
อู่ซ่อมรถ                                          จำนวน    7 แห่ง  
ร้านอาหาร     จำนวน    5 แห่ง 
ร้านขายปุ๋ย     จำนวน    5 แห่ง 
ร้านตัดแต่งผม    จำนวน    4 แห่ง 
ร้านถ่ายเอกสาร    จำนวน    1 แห่ง 
ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์    จำนวน    1 แห่ง 
ร้านวัสดุก่อสร้าง    จำนวน    3 แห่ง 
โรงน้ำดื่ม     จำนวน   1 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
ตลาดชาวบ้านนำของป่าออกมาขาย  (ตลาดบ้านแม่อีไฮ) 
วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
บ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย  หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ไม่มีสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรากฏเพียง

การประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เท่านั้น อาทิ โรงงานวาซาบิ การอบลำไย
สีทอง การทอผ้า ฯ 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหัตถกรรม 
มีผ้าทอกะเหรี่ยงกี่เอว ทำใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยบง หมู่ 3 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 เป็นอาชีพ

เสริมหลังจากเสร็จสิ้นจากงานเกษตรกรรม 

 
  
  
  
  
 
 
         

 

 

 

 

 

กลุ่มทำขนม     กลุ่มเพาะเห็ด 
 

 
 
 
 
  
  
 

กลุ่มทำขนม     กลุ่มผู้สูงอายุ 
 
       

 
  
  
 
 

วิสาหกิจชุมชน 
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7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  ๙8 นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งหมด  7 วัด 3 อาราม มีพระภิกษุ ๔๐ รูป 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีปี๋ใหม่เมือง   ประมาณเดือน เมษายน 
-  แห่ไม้ค้ำสลี๋    ประมาณเดือน เมษายน  (วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี) 
-  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดปาง  ประมาณเดือน   มีนาคม 
-  ประเพณีตักบาตรเทโว   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีตานก๋วยสลาก   ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาเจ้าศรีวิชัย ประมาณเดือน มิถุนายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  เป็นต้น 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการ

ทำถั่วเน่าแผ่น ไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำขนมจีน ข้าวควบ ข้าวแค๊บ  ฯลฯ เพ่ือเก็บไว้กินและไว้ขาย     
ซึ่งเป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 95 % พูดภาษาเหนือ   

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย จะมีสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้จากการ

หาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักหวานป่า ซึ่งเป็นสินค้าท่ีสร้างชื่อเสียง 
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8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1 น้ำ 

- แม่น้ำ  จำนวน   ๑  สาย (แม่น้ำลี้) 
- ลำห้วย  จำนวน  7  สาย  
- อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  4  แห่ง 
- สระเก็บน้ำ   7  แห่ง 
- ฝาย    4  แห่ง 
- หนอง    1  แห่ง 
- ทำนบปลา   1  แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น จำนวน    ๓๑  แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  จำนวน       20  แห่ง 
- ประปาภูเขา  จำนวน              ๒  แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีป่าไม้เป็นป่าชุมชน  ซึ่งจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้กำหนดเขตป่าไม้ชุมชน

ไว้เพ่ืออนุรักษ์และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
 
       
 
 
 
 
 
 

8.3 ภูเขา   
ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มีภูเขาในหมู่บ้านแม่จ๋อง บ้านแม่ป้อกใน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็น

ภูเขาล้อมรอบ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัย   มีพ้ืนที่ราบ   เหมาะแก่การเพาะปลูก   มีภูเขาและต้นไม้ที่เป็น
แหล่งต้นน้ำ  แต่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าทำให้ต้นไม้ลดลงไปมาก  
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ ห้วย หนอง คลอง บึง 

และเป็นป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ จึงมีการส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านภัยแล้งแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร กักเก็บน้ำ
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอีกด้วย 

            
            
            
   
   
 
 
 
 
  
   

 
 

 
 
  
  
   
  
 
 
 
  

 
  
          
  
 


