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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของเทศบาลเมืองลพบุรี   เทศบาลเมืองลพบุรีตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบประกอบด้วยต าบลท่าหิน และบางส่วนของต าบลทะเลชุบศร  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิปร ะเทศโดยทั่วไปของ เทศบาลเมืองลพบุรี ตัวเมืองจะเป็น
แนวยาวไปตามทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยพื้นที่ทางทิศตะวันออกจะเป็นเนินสูง และลาดมาทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งเป็นบริเวณท่ีลุ่ม มีแม่น้ าลพบุรีและล าคลองไหลผ่านพ้ืนที่รอบๆตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ส าหรับที่พักอาศัย พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม       

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ ของเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นลักษณะฝนเมืองร้อน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนจะมีอากาศ
ร้อนอบอ้าวมากที่สุด  โดยมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29-38 องศาเซลเซียส  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดผ่าน ท าให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  อีกส่วนหนึ่งเป็นฝนที่ได้รับอิทธิพล
จากพายุดีเปรสชั่น ท าให้มีปริมาณน้ าฝนมากในระยะปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ฤดูหนาวอากาศหนาวเป็นระยะช่วงสั้นๆ แต่ไม่หนาวจัด  อุณหภูมิที่ต่ าที่สุดจะ
อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิประมาณ 23 องศาเซลเซียส  
 1.4  ลักษณะของดิน เนื่องจากสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ าต่าง ๆ ท าให้วัตถุ
ก าเนิดดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน้ าพาดินในแถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง  ประกอบกับ
พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบชลประทาน  การใช้ดินจึงมีประสิทธิ ภาพมากกว่าภาคอ่ืนๆ  
ชุดดินที่ใช้ในการเกษตรของภาคกลาง  ได้แก่  ชุดดินบางเลน  ชุดดินนครปฐม   
  

2.1  เขตการปกครอง  เทศบาลเมืองลพบุรีมีขนาดพ้ืนที่  6.85 ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,281  ไร่  
มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลทะเลชุบศร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลปุาตาล  ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเขาสามยอดและต าบลปุาตาล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพรหมมาสตร์  
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เทศบาลเมืองลพบุรีแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีทั้งหมด  26  ชุมชน  ได้แก่ 

1. ชุมชนอู่รถรางเก่า 
2. ชุมชนสีหราชเดโชชัย 
3. ชุมชนร่วมน้ าใจ 2 
4. ชุมชนสันเปาโล 
5. ชุมชนทะเลน้อย 
6. ชุมชนราชมนู 
7. ชุมชนร่วมน้ าใจ 1 
8. ชุมชนอุตุนิยมวิทยา 
9. ชุมชนตลาดล่าง 
10. ชุมชนศรีสุริโยทัย 
11. ชุมชนนเรศวร 
12. ชุมชนประตูผี 
13. ชุมชนวัดคลองสายบัว 
14. ชุมชนไปรษณีย์ 
15. ชุมชนสระมโนราห์ 
16. ชุมชนบ้านปูอม 
17. ชุมชนรามเดโช 1 
18. ชุมชนวัดเชิงท่า 
19. ชุมชนนครโกษา 1 
20. ชุมชนศรีปราชญ์ 
21. ชุมชนท่าขุนนาง 
22. ชุมชนสวนราชานุสรณ์ 
23. ชุมชนประตูชัย 
24. ชุมชนนครโกษา 2 
25. ชุมชนรามเดโช 2  
26. ชุมชนสีดา 
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2.2 การเลือกตั้ง   สภาเทศบาลเมืองลพบุรี   ท าหน้าที่ฝุายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภา
เทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จ า นวน 18 คน โดยให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง    

รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ปี 2564 
 

รายการ 
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 

จ านวน ร้อยละ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 16,944 100 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 9,704 57.27 

บัตรดี 7,842 80.81 

บัตรเสีย 584 6.02 

บัตรเลือกตั้งผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,278 13.17 

 

รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564 
 

รายการ 
สมาชิกสภาเทศบาล (รวม 3 เขต) 

จ านวน ร้อยละ 

  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 16,921 100 

  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 9,692 57.27 

  บัตรดี 6,936 71.56 

  บัตรเสีย 773 7.98 

  บัตรเลือกตั้งผู้ไม่ประสงค์   ลงคะแนน 1,983 20.46 
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  จ านวน ประชากรทั้งสิ้น  21,590  คน  แยกเป็น ชาย  
10,485  คน หญิง 11,105   คน จ านวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  16,852  คน  แยกเ ป็นชาย  7,941   คน       
หญิง 8,911 คน  (ข้อมูล 31  ก.ค.  2564) 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  ชาย      หญิง 
       1.  เด็ก (ทารก - 6 ปี)          133    คน  1.  เด็ก (ทารก - 6 ปี)  139   คน 
       2.  เด็กโต (7 - 12 ปี)          807    คน 2.  เด็กโต (7 - 12 ปี)  708  คน 
         3.  วัยรุ่น (13 - 17 ปี)         642    คน 3.  วัยรุ่น (13 - 17 ปี)  657   คน 
       4.  ผู้ใหญ่ (18 - 60 ปี)      6,123    คน 4.  ผู้ใหญ่ (18 - 60 ปี)          6,459   คน 
       5.  คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)    3,101   คน  5.  คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)          2,483  คน 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี  และคาดการณ์ในอนาคต  ตารางจ านวนประชากรปี   2561-2564 
 

ปี 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2560 11,183 11,854 23,037 8,536 9,546 18,082 

2561 11,133 11,622 22,755 8,584 9,479 18,063 

2562 10,869 11,430 22,299 8,147 9,095 17,242 

2563 10,583 11,196 21,779 8,118 8,980 17,098 

        (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธ.ค. ของทุกปี) 

ตารางการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร ปี 2561 - 2564 
 

ปี 
จ านวนประชากร  

ชาย หญิง รวม 

2560 -242 -304 -546 

2561 -50 -232 -282 

2562 -264 -192 -456 

2563 -286 -234 -520 

รวม 4 ปี -842 -962 -1,804 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  ข้อมูลด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  ประกอบด้วย 

 

สังกัด ชื่อสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาระดับ 

   กระทรวงมหาดไทย   
กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น 
 
 

โรงเรียนเทศบาล  1  
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

ระดับอนุบาลศึกษา - 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
โรงเรียนเทศบาล 2  
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

 
โรงเรียนเทศบาล  3  
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 4  
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี
โรงเรียนเทศบาล 5  
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับอนุบาลศึกษา 
 
ระดับอนุบาลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ปริญญาตรี - ปริญญาโท 

 โรงเรียนสาธิตเทพสตร ี
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี ปวช. - ปริญญาตร ี

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ป.1 - ม.6, ปวช. 

 อ าเภอเมืองลพบุร ี สายอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาต ิ

โรงเรียนอนุบาลลพบุร ี
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ฯ) 

อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
อนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คณะกรรมการส านักบริหารงาน  
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุร ี
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมถ ์

ปวช. - ปวส.- ปริญญาตร ี
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

 โรงเรียนก าจรวิทย์ อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 โรงเรียนวรพิทยา อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ (สระแก้ว) เตรียมอนุบาล - อนุบาล 
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สังกัด ชื่อสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาระดับ 

กระทรวงวัฒนธรรม   

กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุร ี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป ์   

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

ส านักนายกรัฐมนตร ี วัดกวิศรารามราชวรวิหาร  
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จ านวนบุคลากรและจ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียน นักเรียน 
ผู้บริหาร / ครู /  ครูจ้างสอน อัตราส่วน 

ผู้บริหาร ครู ครูจ้างสอน ครู : นักเรียน 

1. โรงเรียนเทศบาล 1  
    ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

600 3 24 6 1 : 20 

2. โรงเรียนเทศบาล 2  
    ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

580 1 18 10 1 : 20 

3. โรงเรียนเทศบาล  3  
    ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

544 1 27 5 1 : 17 

4. โรงเรียนเทศบาล 4  
    ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี

1,310 2 76 8 1 : 15 

4. โรงเรียนเทศบาล 5 
    ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

75 1 2 1 1 : 12 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี 250 1 2 11 1 : 19 

รวมท้ังสิ้น 3,359 9 152 41 1 : 17 

 

4.2  การสาธารณสุข   
1)  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี   1  แห่ง  
2)  คลินิกเอกชน  14  แห่ง   3)  ร้านขายยา  11  แห่ง             
4)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

เมืองลพบุรี  มีพยาบาล  7 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  1 คน เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  - คน            
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน -  คน 

5)  ผู้เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข  ประมาณ  4,284  คน / ปี 
6)  ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของ 

เทศบาลเมืองลพบุรี  5  อันดับแรก  คือ 
      ก.  โรคความดันโลหิต    
      ข.  โรคไขมันในเส้นเลือด        
      ค.  โรคเบาหวาน    
      ง.  รักษาโรคเบื้องต้น 
      จ.  ท าแผล-ฉีดยา 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
น้ าเสีย 
       1.  ปริมาณน้ าเสีย  3,000  ลบ.ม. / วัน 
       2.  ค่า BOD.  20  ในคลอง / ทางระบายน้ าสายหลัก  20  mg/ลิตร 
การก าจัดขยะ 
       1.  ปริมาณขยะ   100-120   ตัน / วัน 
       2.  ขยะที่เก็บขนได้ จ านวน  100-120    ตัน / วัน 
       3.  ขยะที่ก าจัดได้  จ านวน 100-120 ตัน/ วัน   
       4.  ที่ดินส าหรับก าจัดขยะท่ีก าลังใช้   จ านวน   33   ไร่  ตั้งอยู่ที่  ต . ทะเลชุบศร  ห่างจาก

เขตเทศบาลระยะทางประมาณ  3  กม. ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว   33 ไร่ คาดว่าจะสามารถก าจัด
ขยะได้อีก 10 ปี 

       5.  ที่ดินส ารองที่เตรียมไว้ส าหรับก าจัดขยะ   จ านวน   175  ไร ่ที่ตั้ง  อ. ท่าวุ้ง  ห่างจาก            
เทศบาลระยะทางประมาณ  11 กม.  

4.3  อาชญากรรม  
 เทศบาลเมืองลพบุรีไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชนและท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติเหตุอย่างถูกวิธีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลเมืองลพบุรีที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ และลูกศรบอก
ทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศบาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลเมืองลพบุรีจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 

 
4.4  ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลเมือง ลพบุรี จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร               

เมืองลพบุรไีด้แจ้งให้กับเทศบาลเมืองลพบุรีทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยและยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า
ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลเมืองลพบุรีที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลเมืองลพบุรีสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การ
แจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้    ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ
แล้วแต่กรณี  
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เทศบาลเมืองลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ  จ านวน  3,649 คน   เบี้ยความพิการ จ านวน   416  คน  และเทศบาล 
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์อีก  จ านวน 12 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน     
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง   
  จังหวัดลพบุรีสามารถเดินทางติดต่อภายในจังหวัดและจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ,      
ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก  ประกอบด้วยโครงข่ายระบบถนนและทางรถไฟ   
ทางรถยนต์ 
  ระยะทางจากกรุงเทพฯ เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทาง  153  กิโลเมตร  มีสถานีขนส่ง      
ผู้โดยสารเทศบาลเมืองลพบุรี 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนสระแก้ว  การเดินทางระหว่างลพบุรี-กรุงเทพ      
มีรถยนต์ปรับอากาศ (รถตู้) และรถยนต์โดยสารธรรมดา เดินทางจากอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอต่าง  ๆ และ
จังหวัดใกล้เคียงอีกจ านวนมาก 
 

ทางรถไฟ 
  มีเส้นทางรถไฟผ่านเทศบาลเมืองลพบุรี  1  สาย  คือ สายเหนือผ่านอ าเภอเมืองลพบุรี
และอ าเภอบ้านหมี่  รถไฟที่ผ่านสถานีลพบุรีภายในหนึ่งวันมี จ านวน  34  เที่ยว เที่ยวไป 17 เที่ยว        
เที่ยวกลับ  17  เที่ยว  

 
ถนน 
           ในเขตเทศบาลมีถนนจ านวน  74  สาย  รวมความยาวทั้งสิ้น 26 ,187  เมตร  

ประกอบด้วยถนน ค .ส.ล. จ านวน  23  สาย ความยาว  4,702  เมตร  และถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ   
จ านวน  51  สาย  ความยาว  21,485  เมตร  ถนนเป็นเส้นทางที่ เทศบาลตัดและขยายให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลให้เพียงพอและมีมาตรฐาน 
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ข้อมูลแสดงโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

ลักษณะถนน หน่วย ความยาว ความกว้างเฉลี่ย พื้นที่ผิวจราจร 
ร้อยละของ 
พ้ืนที่ทั้งหมด 

  1. ถนน ค.ส.ล. 23  สาย  4,702  เมตร 2.50 - 12.00 เมตร  0.35  ตร.กม. 7.01 

  2. ถนนลาดยางแอสฟัลท ์ 51  สาย  21,485 เมตร 2.00 - 12.00 เมตร 1.50  ตร.กม. 20.00 

รวม 74 สาย  26,187  เมตร  - 1.85 27.01 

  4. ทางเท้า 65  สาย  1,941.50  ตร.ม. - 0.20  ตร.กม.  - 

  5. สะพานลอย 5  แห่ง  20-22  เมตร 2.50  เมตร     

  6. ท่อระบายน้ า 54  สาย 33,972  เมตร      

  7. คลอง 4  คลอง -       

ไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  มีจ านวน 3,500  จุด  ครอบคลุมถนน  74  สาย 

 

5.2 การไฟฟ้า 
  การให้บริการประชาชนด้านการไฟฟูาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟูา    
ส่วนภูมิภาค เทศ บาลเมืองลพบุรีมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการติดตั้งซ่อมแซม  และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์
เฉพาะไฟฟูาสาธารณะเพ่ือให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย ปัจจุบัน มีจ านวนครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟูาที่      
ขอติดตั้งมิเตอร์และมีไฟฟูาใช้แล้วเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีครบทุกครัวเรือน            

5.3 การประปา 
  แบ่งเขตการจ าหน่ายเป็น  2  เขต  คือ การประปาเทศบาลเมืองลพบุรี ใช้น้ าดิบจากคลอง
ชลประทานอนุศาสนนันท์สายชัยนาท- ปุาสัก และจากแม่น้ าลพบุรี ให้บริการในเขตเทศบาลในต าบลท่าหิน    

นอกเขตเทศบาลบางส่วน  โดยมีก าลังผลิต  5,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ปั จจุบันการผลิตน้ าเท่ากับ
ปริมาณการใช้น้ าของประชาชนประมาณ  5,000-5,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ผู้ใช้น้ าประปาจ านวน  
5,332  ราย  (ในเขตเทศบาล  2,419  ราย , นอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  2,419  ราย)   

-  อัตราต้นทุนการผลิตต่อหน่วย                 0.54     บาท/ลบ.ม. 
-  อัตราค่าน้ าต่ าสุด             3.75    บาท/ ลบ.ม.     สูงสุด    9.00     บาท/ลบ.ม.   
-  อัตราค่าบริการต่ าสุด          25     บาท     สูงสุด  60.00     บาท   
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การประปาส่วนภูมิภาค ใช้น้ าดิบจากคลองชลประทานอนุศาสนนันท์สายชัยนาท- ปุาสักและแม่น้ าลพบุรี  
โดยมี อัตราการผลิต 84,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (สถานีผลิตมี 2 แห่ง ) ปริมาณการใช้น้ า 44,436  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล  จ านวน 3,215 ราย   

-  อัตราค่าน้ าต่ าสุด           10.20   บาท/ลบ.ม.   สูงสุด  21.20    บาท/ลบ.ม.   
-  อัตราค่าบริการต่ าสุด          30    บาท    สูงสุด   1,200    บาท 
 

 5.4 โทรศัพท์ 
- โทรศัพท์มี 12 ชุมสาย ในเขตเทศบาลมี  1 ชุมสาย คือ ชุมสายโทรศัพท์ลพบุรี    
-  สถานีวิทยุมี 2 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกท่ี 13 ระบบเอเอ็มและ

เอฟเอ็ม  และมีวิทยุชุมชนที่ออกอากาศในเขตเทศบาลเคเ บิ้ลทีวีท้องถิ่น มี 2 แห่ง  คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์
เคเบิล ดับ บลิว จี ทีวี จังหวัดลพบุรี,เคเบิ้ลทีวี  UBC 

 

 5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  หรือการขนส่ง 
  -    ไปรษณีย์โทรเลขมีที่ท าการไปรษณีย์อยู่ในเขตเทศบาล 3 แห่ง  คือที่ท าการไปรษณีย์
โทรเลขลพบุรี  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขท่าหิน  และที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขพระนารายณ์ 
 

วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ 

1. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม  18 คัน แยกเป็น   
                1.1 รถยนต์บรรทุกขยะแบบเทท้าย  2  คัน         1.2 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 9 คัน   
                 1.3 รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์ 2 คัน  1.4 รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิกอัพ 2 คัน 
               1.5 รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย  2  คัน   

     1.6  รถบรรทุกขยะแบบยก  1 คัน 
 2. รถยนต์อ่ืน ๆ   

    -  รถยนต์ดูดท่อระบายน้ า   ขนาดความจุ 6  ลบ.เมตร 2 คัน 
    -  รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  ขนาดความจุ 6 ลบ.เมตร  2  คัน 
    -  รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  ขนาดความจุ 3 ลบ.เมตร  1  คัน 
    -  รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ   3  คัน   
    -  รถขุดแมคโคร   2  คัน  
    -  รถยนต์สุขาเคลื่อนที่   2  คัน   
3. ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

-  เรือก าจัดผักตบชวาและวัชพืช  1 ล า 
-  รถจักรยานยนต์  3 คัน 
-  เครื่องพ่นยุ่ง  1  เครื่อง 
-  เครื่องตัดหญ้า  3  เครื่อง 
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ตาราง :  แสดงข้อมูลเครื่องมือและบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 รถยนต์ตรวจการณ ์ 3   คัน 

2 รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าในตวัแบบเคลื่อนที่เร็ว (ATV)  2  คัน 

3 รถยนต์ดับเพลิง  บรรจุน้ าได้  300  ลิตร 2  คัน 

4 รถยนต์ดับเพลิง  บรรจุน้ าได้  4,000  ลิตร 2  คัน 

5 รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  บรรจุน้ าได้  12,000  ลิตร 6  คัน 

6 รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  บรรจุน้ าได้  6,000  ลิตร 1  คัน 

7 รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  บรรจุน้ าได้  5,000  ลิตร 1  คัน 

8 รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ 2 คัน 

9 รถยนต์ฉุกเฉิน-กู้ภัย (กองสลาก) 1  คัน 

10 รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ 1 คัน 

11 รถขุดตีนตะขาบ 1 คัน 

12 รถผลิตน้ าดื่ม 1 คัน 

13 เรือท้องแบน 6 ล า 

14 เรือตรวจการณ์ 2 ล า 

15 เรือยาง 2 ล า 

16 ชุดประดาน้ า 2 ชุด 

17 เครื่องสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว  2 เครื่อง 

18 เครื่องสูบน้ า ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง 

19 เครื่องสูบน้ า ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง 

20 เครื่องสูบน้ าท่อพญานาค  12 เครื่อง 

21 พนักงานดับเพลิง 37 คน 

22 อาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 39  คน 

23 การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย 2  ครั้ง/ปี 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การท่องเที่ยว  
  จังหวัดลพบุรีได้รับการก าหนดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่           
30  พฤศจิกายน  2531  สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมีทั้งโบราณสถาน  โบราณวัตถุท่ีเป็นหลักฐานส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  ได้แก่ 

      โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสถานที่ท่องเที่ยว 
  1. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
  2. บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) 
  3. พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช  (พระท่ีนั่งเย็นหรือต าหนักทะเลชุบศร)  
  4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   
  5. พระปรางค์สามยอด  
  6. ศาลพระกาฬ  
  7. อนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
  8. ศาลหลักเมือง 
  9. ศาลลูกศร 
10. วัดสันเปาโล 
11. เทวสถานปรางค์แขก 
12. พระท่ีนั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท  
13. โบราณสถานวัดปืน 
14. วัดนครโกษา 
15. วัดเสาธงทอง 
16. วัดกวิศราราม 
17. วงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) 
18. วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) 
19. สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี 
20. สวนสาธารณะริมคลองอนุศาสนนันท์ (คลองชลประทาน) 
21. ลานอเนกประสงค์ชุมชนตลาดล่าง (จุดชมวิวริมแม่น้ าลพบุรี) 
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6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรมเป็นตัวแทน  
ค้าปลีก - ส่ง จ านวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  
ประกอบด้วย สถานีบริการน้ ามัน 3 แห่ง ตลาดสด 4 แห่ง เป็นของเทศบาล 1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง    
ร้านอาหาร 296 ร้าน ,แผงลอย 694 ร้าน, ของช า 127 ร้าน ห้างสรรพสินค้า 20 แห่ง ร้านแต่งผม -เสริม
สวย  71  ร้าน , อู่เคาะพ่นสี 5 ร้าน , อู่ซ่อมเครื่องยนต์ 28 ร้าน (รถยนต์ ), สถานธนานุบาลเทศบาล                
เมืองลพบุรี 1  แห่งและโรงรับจ าน าเอกชน 1 แห่ง , ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 25 ร้าน, โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง , 
โรงแรม 13 แห่ง , โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง ,ธนาคาร 19 แห่ง ,ธุรกิจค้าทอง 23 แห่ง ,ธุรกิจเช่าซื้อ- ธุรกิจ
ไฟแนนซ์ 8 แห่ง และร้านค้าสะดวกซื้อ 13 แห่ง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือเป็น

ศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามฯ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
2. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์) 
3. งานประเพณีสงกรานต์  (ช่วงเดือนเมษายน) 
4. งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) 
5. งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง (วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน) 
6. งานทุ่งทานตะวัน (ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม) 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีใช้ภาษาไทยกลางเป็น
ภาษาถ่ิน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือลิเก โดยเทศบาลเมืองลพบุรีได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรีสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนร้องร าลิเก 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  
ดินสอพอง  ไข่เค็มดินสอพ อง น้อยหน่า ส้มฟัก  ผ้ามัดหมี่  ผ้าไหม- ฝูาย และผ้าขาวม้า

ลายไส้ปลาไหล เสื่อกก เครื่องทองเหลือง 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ   
 8.1  น้ า 
  เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นเขตเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการ เกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร น้ าที่ใช้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภคใช้น้ าดิบจากคลองชลประทานอนุศาสนนันท์สายชัยนาท - ปุาสัก และจากแม่น้ าลพบุรี 
 




