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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อยู่ในท้องที่อาเภอเมืองล าพูน มีพื้นที่ ๑๑๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร
(๗๒,๑๓๙ ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน โดยเทศบาลตาบลศรีบัว บาน ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การ
บริห ารส่ว นตาบลศรีบัวบานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ และได้
เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลศรีบัวบาน เป็นเทศบาลตาบลศรีบัวบาน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน เป็นเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ตั้งส านักงานเทศบาลตาบลศรีบัว บาน เลขที่ 1/1 หมู่ 3 ตาบลศรีบัว บาน อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน โทรศัพท์ 0-5355-3792 โทรสาร 0-5355-3989
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และมีเขตป่าชุมชน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลศรีบัวบานอยู่ในจังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามตาแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อน
ไปทาง เขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปใน แผ่ นดินห่างไกล
จากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลาพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกัน
อย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝน
ตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว
1.4 ลักษณะของแหล่งน้้า
ตาบลศรีบัวบาน มีแหล่งน้าที่สาคัญ ดังนี้
แม่น้า
จานวน 2 แห่ง
อ่างเก็บน้า
จานวน 2 แห่ง
1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตาบลศรีบัวบาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ จึงมีป่าไม้และป่าชุมชนที่สาคัญ
หลายแห่ง โดยเฉพาะป่าชุมชนน้าจา ถือเป็นป่าชมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดและเป็นป่าชุมชนแห่งแรก
ของตาบลศรีบัวบาน
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2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลและอาเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
- ติดต่อกับตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน
ทิศใต้
- ติดต่อกับอาเภอแม่ทา ตาบลทาทุ่งหลวง และตาบลทาสบเส้า
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอาเภอแม่ทา ตาบลทาปลาดุก ตาบลทาสบเส้า
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบานมีจานวนทั้งสิ้น ๘,688 คน
ชาย ๔,๒33 คน หญิง ๔,๔55 คน จานวนประชากรแยกเป็นตาบลดังนี้
จานวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบานเต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
หมู่ที่
บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
ศรีบัวบาน
457
602
621
1,223
2
จาขี้มด
350
330
313
643
374
3
จาบอน
338
374
357
731
544
4
ขัวแคร่
497
644
669
1,313
5
ม้าใต้
584
590
643
1,233
6
ม้าเหนือ
439
345
371
716
7
ทุ่งยาว
230
270
310
580
8
หนองหล่ม
242
252
286
538
9
ป่าบง
152
167
175
342
10
ป่าป๋วย
73
85
106
191
11
ดอนแก้ว
363
388
419
807
12
ทุ่งยาวเหนือ
186
191
197
388
รวม
3,911
4,238
4,467
8,705
ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน)
ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕61
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ อยู่จานวน ๓ แห่ง ไม่มี
สถานศึกษาในสังกัด มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตตาบลศรีบัวบาน ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา
4 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
2 แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1 แห่ง
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- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
12 แห่ง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์หริภุญไชย จังหวัดลาพูน) 1 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
เทศบาลตาบลศรีบัวบานไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแล แต่มีกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่มีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลงานด้านป้องกันโรค งานสุขาภิบาลงานสัตวแพทย์ ซึ่ง
จะประสานงานการปฏิบั ติและสนั บ สนุ น งบประมาณกับส านักงานหลั กกองทุนประกัน สุ ขภาพ สถานีบริการ
สาธารณสุขสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน ๒
แห่ง ให้การดูแลรักษา พยาบาลแก่ประชาชน โดยเทศบาลได้ให้การอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง ดังนี้
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล บ้านม้า
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล บ้านหนองหล่ม
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรเมืองลาพูนได้แจ้งให้กับเทศบาล
ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน มีภารกิจในการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ดังนี้
๑. การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ได้แก่ ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กเยาวชน ผู้ต้องราชทัณฑ์พ้นโทษ ฯลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น โดยให้การช่วยเหลือในรูปสิ่งของและ/หรือเงินสงเคราะห์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามภารกิจถ่ายโอนและตาม
นโยบายรัฐบาล
๓. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่การส่งเสริมและ
พัฒนาแกนนาชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ การส่งเสริมสวัสดิการสตรี ฯลฯ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือนแก่กลุ่มอาชีพและราษฎรในพื้นที่ ฯลฯ
๔. การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน
การส่งเสริมอาชีพ และการส่งเสริมเครือข่ายในการดาเนินงานกิจการสตรี คนชรา
๕. การให้คาปรึกษาแนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ และการ
ดาเนินงานกิจการสตรีและคนชราแก่ผู้รับบริการ
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคม มี ๒ ทาง คือ
๑. ทางรถไฟ มีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ผ่านจานวน ๑ สาย
๒. ทางรถยนต์ มีเส้นทางทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดลาพูน กับจังหวัดลาปาง,เชียงใหม่ เชื่อม
ระหว่างอาเภอ ตาบล หมู่บ้านต่างๆได้อย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล
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5.2 การไฟฟ้า
ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่จ่าย
พลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบานกระจายทั่วไปตามตาบลหมู่บ้านต่างๆ ปัจจุบันมีหมู่บ้าน
ที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
5.3 การประปา
ระบบประปา จานวน 21 แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
การประกอบการทางเกษตรกรรม มีการประกอบกิจการพาณิชย์และการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร
6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลตาบลศรีบัวบานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สาคัญของท้องถิ่น
6.8 แรงงาน
การจ้างงานมีจานวนมาก มีแรงงานบางส่วนที่เข้ามารับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมและร้าน
เฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันมีโรงงานในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ทั้งสิ้นประมาณ ๓๑ แห่ง
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบาน จานวน 12 หมู่บ้าน มีดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านศรีบัวบาน
หมู่ที่ 2 บ้านจาขี้มด
หมู่ที่ 3 บ้านจาบอน
หมู่ที่ 4 บ้านขัวแคร่
หมู่ที่ 5 บ้านม้าใต้
หมู่ที่ 6 บ้านม้าเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม
หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง
หมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย
หมู่ที่ 11 บ้านดอนแก้ว
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยาวเหนือ
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์
อิสลาม เป็นบางส่วน
- วัด/สานักสงฆ์
11 แห่ง
- มัสยิด
แห่ง
- ศาลเจ้า
แห่ง
- โบสถ์
1
แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ในพื้ น ที่ ต าบลศรี บั ว บานราษฎรส่ ว นใหญ่ ใ นต าบลที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ การจั ด กิ จ กรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่มักมีความเชื่อ และเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมการบวงสรวง
สถานที่ต่าง ๆ มักมีการจั ดแสดงธรรมเทศนา ประเพณีส รงน้าพระธาตุ ประเพณีส รงน้ารอยพระพุทธบาท
ประเพณีทาบุญถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) งานสมโภชฉลองสิ่งปลูกสร้างของวัด (ปอยหลวง) ประเพณี
บวชนาค (บวชลูกแก้ว) ประเพณีวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ลอยกระทง เป็นต้ น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่าง
ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแทบทุกกิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีความโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงความคิด
จิตใจที่ดีงาม และความเชื่อเฉพาะถิ่น

