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คํานํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลระยะหาป (พ.ศ. 2554
– 2558) ฉบับนี้ ยังคง
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาเหมือนเดิม จากการไดจัดกระบวนประชุมทบทวนวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย เชน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน และผูแทนกลุม องคกร ภาคี ชุมชน ไดมีการระดมความ
คิดเห็นวา วิสัยทัศน “อุโมงคเมืองสุขภาพดี ทุกภาคีมีสวนรวม ศูนยรวมแหงภูมิปญญา ” ยังคงจะตอง
กําหนดไวเชนเดิม โดยเปนการมองไปขางหนาอยางมีเปาหมาย เนื่องจากยังมีเปาหมายที่เนนดาน
สุขภาพ การมีสวนรวม และอัตตลักษณของทองถิ่น โดยเฉพาะภูมิปญญาของทองถิ่น นอกจากนี้
เทศบาล ยังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาดานดําเนินงานตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอมนํามาปรับใชขยายผลในพื้นที่ดําเนินการของเทศบาล คือศูนยเรียนรูชุมชนตามแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลอุโมงค พื้นที่ 45 ไร พรอมทั้งขยายเครือขายสูชุมชน
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวดวย
กลาวไดวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด นโยบายของผูวา
ราชการจังหวัด และเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจของประเทศดวย
และขณะนี้ อยูระหวางจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555 –2559) ซึ่งจะไดนํามาทบทวนปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตรตอไป
หวังวา วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวในระยะ 5 ปตอไปจะเปน
เปาหมายของทองถิ่นที่จะไดมีการขับเคลื่อนไปพรอมกัน ทั้งนี้ จะไดเผยแพรวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลตําบลอุโมงค ขอขอบคุณทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดทําปรับปรุงทบทวน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาหาป (พ.ศ. 2554
– 2558) ไดแกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน กลุม องคกร ภาคีตาง ๆ และชุมชน ที่มีสวนรวมในการ
เสนอแนะ ใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาล และหวังวาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาฉบับนี้ คงเปนประโยชนตอการมององคกร เทศบาลและประชาชนสามารถเขาใจเปาหมาย
รวมกัน และสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนในอนาคตรวมกันตอไป
(นายชวิน คําบุญเรือง)
นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค

บทที่ 1
บทนํา
1.1 แนวความคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
อยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการ
แกปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพื้นที่การปกครองของตนเองเทานั้น
แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมพื้นที่อื่นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถ
ใชประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มที่หรือหาหนทางในการปองกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินอยางเปนขั้นตอน ซึ่ง
ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
2) การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน และกําหนดประเด็นใน
การพัฒนา
3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
4) การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
7) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
8) การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สําหรับการการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดใหแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหนึ่งในสองประเภทของแผน
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546,ขอ 4)
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1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
กําหนดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะหเพื่อ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาราแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ลําดับขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควร
แสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการใหความเห็น ซึ่งขอมูลที่ควรจัดทํา
ไดแกขอมูลประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรม
และขอมูลอื่น ๆ เปนตน
2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น
ขอมูลปญหาสําคัญของทองถิ่นจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหา ดังนั้นองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงควรรวบรวมปญหาสําคัญไว โดยใหนําแผนของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มี
ผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น
ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
1. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน หมายถึง เปนถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน “จุดหมาย” ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา เพราะเราเชื่อวา หากสถานการณดังกลาวเกิดขึ้น แลวจะสงผลใหเกิดคุณคา
หรือคานิยมบางประการที่เรายึดถือ การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนการตอบคําถามวา “ทองถิ่นตองการอะไรในอนาคต”
2. การกําหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจในการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะตองทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาทองถิ่นตองการอะไร เปนอะไร

-3ในอนาคตและจะเปนไปไดเมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมินสภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบันปรากฏ ผนวกกับ
ประวัติศาสตรของทองถิ่นและความตองการ/ความคาดหวังของทุกฝายในทองถิ่น
ภารกิจหลัก เปนขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่
ตองการนําเสนอและปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่
หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรคาแกการ
ดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะดังนี้
1. ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลักและบรรลุวิสัยทัศนไดอยาง
ครอบคลุมรอบดาน
2. มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรคาแก
การดําเนินการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และองคกร ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุภารกิจ
หลักและวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ทองถิ่นจะตองทําแลว การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวมของทองถิ่นเพื่อนําทองถิ่นไปใหบรรลุความตองการที่
จะเปนในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงคสามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ 1. วัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่น และ 2. วัตถุประสงค
เฉพาะสวน/เฉพาะเรื่อง
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
การกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นหมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่
แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบ
คําถามวา “ทองถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร”
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเปนการกําหนด
วิธีการหรือขั้นตอนที่ทองถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งวัตถุประสงครวมและวัตถุประสงค
เฉพาะสวน และเมื่อไดบรรลุวัตถุประสงครวมแลว หมายความวายอมบรรลุถึงภารกิจหลักที่ตองการดวย
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กําหนด
จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการดําเนินงาน
เปาหมายที่ดีควรมีองคประกอบดังนี้
1) เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร
2) ปริมาณที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร

-43) คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา
4) สถานที่เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ
5) มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง
6) ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
7) กรณีที่มีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไว
ขั้นตอนที่ 8 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1
– 8 แลว มาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามเคาโครงที่กําหนด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และนํารางแผนฯเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณากอนเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตอไป

1.3 ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลอุโมงค เปนทองถิ่นที่กาวสูชวงของการพัฒนาระยะ 6 - 7 ที่ผานมา นับวาประสบความสําเร็จ
เปนอยางมาก จากการที่ไดตั้งหมายในการพัฒนาเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และสามารถบรรลุเปาหมาย เชน ไดรับรางวัล
ธรรมาภิบาล รางวัลพระปกเกลาทองคํา ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการดานพลังงานตามมาตรฐานสากล หรือ ISO
14001 เปนตน และไดรับรางวัลตาง ๆ เชน เมืองนาอยูอยางยั่งยืน ระดับประเทศ เทศบาลขนาดกลาง ประจําป 2551 ถวยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถวยพระราชทานลดเมืองรอนดวยมือเรา เปนตน
จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถิ่น ตามระเบียบกระทวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น จึงมีความสําคัญอยางมากในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในยุคปจจุบัน เนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนแนวคิดหรือวิธีการที่บงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น วาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร หรือเปนการตอบคําถามวาจะบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรไดอยางไร

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดลําพูนและเทศบาลตําบลอุโมงค
1. ประวัดความเปนมาของจังหวัดลําพูน

คําขวัญจังหวัดลําพูน
“พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลําไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย ”
ความเปนมาจังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เปนเมืองโบราณเกาแกที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ มีอายุประมาณ 1,344 ป
ตามพงศาวดารโยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพเปนผูเกณฑพวกเม็งคบุตรหรือเชื้อชาติมอญมา
สรางเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหวางแมน้ําสองสายคือแมน้ํากวงและแมน้ําปง เมื่อสรางเสร็จ ไดสงฑูตไปเชิญราชธิดากษัตริยเมืองละโว
พระนาม “จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศกษัตริยตอมาหลายพระองค จนกระทั่งถึงสมัยพระยายี
บา จึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งรายมหาราช ผูรวบรวมแวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา เมืองลําพูนถึงแมวาจะ
ตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกผูที่เขามา
ปกครอง เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช เมืองลําพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย มีผูครองนครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผูครองนครองคสุดทายคือ พลตรีเจาจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย เมืองลําพูน
จึงเปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูปกครองสืบมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดลําพูนตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเปนกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถจะใชเปน
ศูนยกลางความเจริญของพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนาคต โดยตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 18 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร 689 กิโลเมตร โดยทางรถยนต และ 729 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,505.88
ตารางกิโลเมตร หรือ 2,816,175 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณที่กวางที่สุดประมาณ 43 กม. และยาวจาก
เหนือจรดใต 136 กม. มีอาณาเขติติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดอําเภอสารภี และอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต ติดอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และอําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดอําเภอหางฉัตร อําเภอสบปราบ และอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันตก ติดอําเภอฮอด อําเภอจอมทอง อําเภอหางดงและอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดลําพูน เปนที่ราบลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางตอนใตของจังหวัดและอาณาบริเวณทาง
ตอนกลางจนจรดพื้นที่ทางตอนเหนือ ที่ราบสูงมีทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก มีแมน้ําหลายสายไหล
ผานจังหวัดลําพูน และมีพื้นที่ราบลุมของฝงแมน้ําเหลานี้ มีพื้นที่ปาไมอยูทั่วไป โดยเฉพาะในเขตอําเภอลี้ และอําเภอแมทา
มีภูเขาสูงอยูหลายพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในสองอําเภอที่กลาวมาแลว มีพื้นที่ราบสูงและภูเขาอยูทั่วไปและมีเทือกเขาขุนตาลกั้น
อาณาเขตระหวางอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน กับอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ภูมิอากาศโดยทั่วไป ไมรอนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป ในป พ.ศ. 2551 มีฝนตก 128 วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได
1,208.5 มิลลิเมตร
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ในป พ.ศ. 2551 จังหวัดลําพูน แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมูบานโดยมี
อําเภอและกิ่งอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอแมทา อําเภอบานโฮง อําเภอลี้ อําเภอทุงหัวชาง อําเภอปาซาง อําเภอบานธิ และ
อําเภอเวียงหนองลอง นอกจากนี้
การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลตําบล
35 แหง จํานวนประชากร 405,125 คน เปนชาย 197,537 คน (รอยละ 48.8) เปนหญิง 207,588 คน (รอยละ 51.2) ประชากรที่อาศัย
อยูในเขตเทศบาล 157,186 คนคิดเปนรอยละ 38.8 สวนที่เหลือ 247,939 คน หรือรอยละ 73.6 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนตําบล
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําและสภาพทางเศรษฐกิจ
ปาไม สภาพปาไมโดยทั่วไปของจังหวัดลําพูน เปนปาเบญจพรรณแลงมีพันธุไมขึ้นคละเคลาโดยเฉพาะในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และในทองที่อําเภอลี้ อําเภอบานโฮง อําเภอแมทา และอําเภอทุงหัวชาง สวนใหญพื้นที่อําเภอ
เมืองลําพูน อําเภอปาซาง สภาพปาโดยทั่วไปจะเปนปาเต็งรังหรือปาแดง มีลักษณะแคระแกร็น สภาพปาสวนใหญจะเสื่อมโทรมไม
มีพันธุไมทางเศรษฐกิจขึ้นอยู จะมีลักษณะเปนลูกไมเล็ก ๆ เทานั้น นอกจากนี้ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน บานทุงยาว หมูที่ 7 ตําบล
ศรีบัวบาน จะมีสภาพเปนปาเบญจพรรณที่ชาวบานสงวนไวเปนปาชุมชน พื้นที่ประมาณ 800 ไร
แร จังหวัดลําพูน เปนจังหวัดที่มีแรธาตุมากจังหวัดหนึ่ง แรธาตุที่สําคัญไดแก ถานหิน แหลงผลิตที่สําคัญอยูที่
อําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง
แหลงน้ํา ที่สําคัญของจังหวัดลําพูน คือ แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําทา แมน้ําลี้เ แมน้ํากอ น้ําแมลอบ และแม
น้ําธิ ซึ่งสามารถใชประโยชนในการเกษตรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีการชลประทานเพื่อการเกษตรอีกหลายโครงการ เชน ฝาย
แมปงเกา ฝายมหาโชค ฝายวังตอง และโครงการชลประทานขนาดเล็กอีกหลายแหง
อาชีพ ที่สําคัญของชาวจังหวัดลําพูน คือการประกอบการเกษตรมีการทํานาขาวเหนียว เพาะปลูกพืชไรชนิดตาง
ๆ เชน หอมแดง กระเทียม ยาสูบ ถั่วลิสง และทําสวนลําไย นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจางประกอบธุรกิจทางการคา และอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน
จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2551 จังหวัดลําพูนมีมูลคารวม
ผลิตภัณฑ(GPP) ตามราคาประจําป 70,196 ลานบาท
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว 161,846 บาท จัดเปนอันดับที่ 12 ของประเทศ และเปนอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
การคมนาคมและขนสง
จังหวัดลําพูน มีทางหลวงแผนดิน และทางหลวงจังหวัดใชเดินทางติดตอภายในจังหวัด จังหวัดใกลเคียง ได
สะดวกและไดตลอดทุกฤดูกาล มีเสนทางรถไฟผานพื้นที่อําเภอเมือง และอําเภอแมทา เปนระยะทาง 34 กิโลเมตร
การสาธารณูปโภค
ปงบประมาณ 2551 มีการประปา 4 แหง มีกําลังผลิตรวม 4,348,000 ลูกบาศกเมตร มีการจําหนายกระแส
ไฟฟาภายในจังหวัดทั้งสิ้น 1,065.72 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมงใหแกผูใชไฟฟาจํานวน 148,609 ราย
การศึกษา
ปการศึกษา 2551 จังหวัดลําพูน มีโรงเรียนทั้งสิ้น 289 แหง มีครู 3,027 คน และมีนักเรียนจํานวน 48,428 คน
ไมรวมสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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ปงบประมาณ 2551 มีสถานพยาบาลประเภทบริหารทั่วไป 11 แหง แพทย 102 คน พยาบาล 696 คน จํานวนเตียง
ผูปวย 895 เตียง ใหบริการทั้งผูปวยในและผูปวยนอกไดถึง 1,092,195 ราย
สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยว
วัดพระธาตุหริภุญไชย ตั้งอยูตัวเมืองลําพูน สรางเมื่อ พ.ศ. 1651 ในสมัยพระเจาอาทิตยราช องคพระธาตุมี
ลักษณะรูปแบบของลังกา สูง 46 เมตร ฉัตรยอดเจดีย 9 ชั้น ทําดวยทองคํามีน้ําหนัก 68.7 ฐานเจดียเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในวันเพ็ญ
เดือน 6 จะมีงานนมัสการ และสรงน้ําพระธาตุทุกป
อนุสาวรียพระนางจามเทวี ตั้งอยูในเมือง หางจากศาลากลางไปทางทิศใตประมาณ 1 กิโลเมตร พระนางจามเทวี
เปนปราชญที่มีความกลาหาญทรงคุณธรรม เปนปฐมกษัตริยแหงนครหริภุญไชยอันยิ่งใหญ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย ตั้งอยูตรงขามกับวัดพระธาตุหริภุญไชย มีการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะ
สมัยหริภุญไชย และศิลปะลานนา
วัดพระพุทธบาทตากผา ตั้งอยูตําบลมะกอก อําเภอปาซาง หางจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร เปนปูชนีย
สถานสําคัญแหงหนึ่งของเมืองลําพูน มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยูในวิหารและบนมอนดอยเบื้องหลังวัดไดมีการสรางพระ
เจดียซึ่งเปนศิลปะผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพ และพระธาตุหริภุญไชย โดยมีบันไดนาคเชื่อมระหวางเจดียบนมอนดอยกับวัด
พระบาทตากผาที่เชิงดอย ในวันแรม 8 ค่ําเดือน 6 จะมีงานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระพุทธบาทเปนประจําทุกป
วัดพระพุทธบาทหวยตม ตั้งอยูหมูที่ 8 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ เปนวัดประจําหมูบานชาวเขาเผากะเหรี่ยงใน
บริเวณวัดรมรื่น และมีถาวรวัตถุที่นาสนใจและมีคายิ่ง เชน พระพุทธบาท และพระเจดีย เปนตน
อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล เปนเทือกเขากั้นเขตระหวางจังหวัดลําพูนและลําปาง มีอุโมงครถไฟยาวประมาณ
1,362 เมตร เจาะลอดภูเขา เปนอุโมงคที่ยาวที่สุดในประเทศไทย บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศนอันสวยงามไดอยางกวางไกลมี
บานพักตากอากาศของการรถไฟแหงประเทศไทย บานพักมิชชันนารีและบานพักของกรมปาไม สํารองที่พักไดที่สถานีรถไฟหัว
ลําโพง
หมูบานพัฒนาชาวเขากะเหรี่ยง หวยหละ ตั้งอยูที่บานหวยหละหมูที่ 3 ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง หางจากตัว
จังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร เปนหมูบานกะเหรี่ยงลวน ๆ ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวอยางดี
หมูบานศิลปหัตถกรรมแกะสลัก อําเภอแมทา มีการแกะสลักจากไมเปนรูปคน สัตว เครื่องใชและเครื่องประดับ
บานตาง ๆ สวยงาม เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ตลาดสินคาพื้นเมืองปาซาง (ผาฝายดอนหลวง) ตั้งอยูอําเภอปาซาง หางจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร
(รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2549 จังหวัดลําพูน
: สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน)
ศูนยวัฒนธรรมตําบลอุโมงคและหางนาเจา ตั้งอยูบริเวณริมน้ําปงหางบานกอมวง หมูที่ 2 ตําบลอุโมงค ซึ่ง
จําลองสถาปตยกรรมจากหางนาเจา เปนอาคารทรงแปดเหลี่ยม เปนสถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนความเชื่อ
ประเพณีของลานนาและหางนาเจาซึ่งอยูไมไกลจากศูนยวัฒนธรรมฯ มากนัก และงานวัฒนธรรม สืบสาน ปงหาง – ไสอั่วหละปูน
จัดเปนประจําทุกปบริเวณริมลําน้ําปงหาง ตําบลอุโมงค ชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมเปนงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของทองถิ่น
2. ประวัติความเปนมา ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลตําบลอุโมงค
จัดตั้งเปนสุขาภิบาลเมื่อ ป พ.ศ.2514 อยูในเขตพื้นที่ของตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
มีพื้นที่
20.09 ตารางกิโลเมตร ระยะทางหางจากจังหวัด 10 กิโลเมตร มีจํานวน 11 หมูบาน /ชุมชนไดเลื่อนฐานะประธานกรรมการมาจาก
การเลือกตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2537 และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
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ทิศเหนือ
ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต
ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันออก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหนองชางคืน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
1.2 สภาพภูมิประเทศ เปนที่ราบลุมตามแนวชายฝงตะวันตกแมน้ํากวงและมีลําเหมืองปงหางไหลผานสวนกลาง
ของพื้นที่เพื่อหลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม สภาพดินเปนดินรวนซุยเหมาะแกการทําไร ทํานา และทําสวน โดยเฉพาะสวนลําไย ซึ่ง
แตละปชวยทํารายไดแกเกษตรกรเปนจํานวนมาก
1.3 สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลตาง ๆ มีลักษณะเปนเชนเดียวกันกับอําเภอเมืองลําพูนและจังหวัดลําพูน คือ ฤดู
รอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ
1.4 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
ราษฎรสวนใหญเปนผูตั้งรกรากสืบตอมาจากบรรพบุรุษ ราษฎรนิยมตั้งถิ่นฐานอยูตามที่ราบลุมและอยูอาศัยตาม
ริมน้ําลําคลอง เปนกลุมชุมชนในแตละหมูบาน และมีชุมชนหนาแนนบริเวณสองขางถนนสายหลัก คือ ทางหลวง หมายเลข 106
เปนถนนสายเกาเชื่อมระหวางจังหวัดลําพูน เชียงใหม การประกอบอาชีพ ราษฎรสวนใหญคือ เกษตรกรรม ทําสวน เปนอาชีพหลัก
รองลงมา คือ รับจาง คาขาย รับราชการ อุสาหกรรมในครัวเรือน และอาชีพอื่น ๆ
1.5 ความเปนมาดานการปกครอง และชุมชน
ตําบลอุโมงค มีประวัติความเปนที่ยาวนาน และเปนชุมชนดั้งเดิม ดานการปกครองในราว พ.ศ. 2459 ตําบล
อุโมงคปกครองโดย ขุนอุโมงค มนาทร (นายแกว พันธุอุโมงค) ไดรับแตงตั้งเปนกํานันคนแรกของตําบลอุโมงค และ หมื่นนรสุข
จรุง (นายบุญตัน ยาวุฒิ) เปนกํานันคนที่ 2 โดยการแตงตั้งชื่อเปน “ขุน” หรือ “หมื่น” ตอมาไดการยกเลิกการแตงตั้งชื่อ
ดังกลาว ใหใชชื่อบุคคลตามปกติ อยางไรก็ตามกํานันตําบลอุโมงค ไดรับการแตงตั้งเรื่อยมาตามสภาพการเมืองแตละยุคแตละสมัย
และไดยกฐานะเปนสุขาภิบาลตําบลอุโมงค เมื่อป พ.ศ. 2514 จากนั้น พ.ศ. 2542 ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลอุโมงค จน
ถึงปจจุบัน สําหรับชื่อของหมูบาน (ชุมชน) ตามคําบอกเลาของผูสูงอายุสืบตอกันมา ซึ่งมีผูรวบรวมไวมีที่มาแตกตางกันดังนี้
(1) ชุมชนบานอุโมงค เปนชื่อแปลงมาจากคําวา โองโมง เปนคําพื้นเมือง แปลวา เปนหลุมเปนบอ อยูบริเวณ
หนาวัดอุโมงค บางทานบอกวาอยูที่ใตพระวิหารวัดอุโมงค
(2) ชุมชนบานกอมวง เปนชื่อของตนมะมวงฮี๊ตหรือมะมวงขี้ยา เปนมะมวงตนใหญ อยูที่หนาวัดกอมวงจึงได
ชื่อวา บานกอมวง
(3) ชุมชนบานสับกับตอง มาจากชื่อตนไมชนิดหนึ่งชื่อ มะกับตอง อยูหนาวัดสันกับตองปจจุบัน
(4) ชุมชนบานฮองกอก มาจากบริเวณดังกลาวมีตนมะกอกขึ้นอยูทั่วไปตามบริเวณบานฮองกอก
(5) ชุมชนบานปาเห็ว มาจากชื่อของตนเห็ว เปนปาขึ้นอยูตามพระอุโบสถวัดปาเห็วในปจจุบัน
(6) ชุมชนบานปาลาน มาจากชื่อ ตนลาน ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือของวัดปาลาน (สุวรรณาราม)ในปจจุบัน
(7) ชุมชนบานเชตวัน (หนองหมู) เปนชื่อครูบาคําแสน พบอิฐจารึกคําวา เชตวัน และพบหมูปาออกมาหากินอยู
ในหนองน้ํา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของปาชาวัดเชตวัน(หนองหมู) ปจจุบันอยูตรงถนนซุปเปอรเชียงใหม – ลําปาง
(8) ชุมชนบานไร มาจากชื่อของคําวา
“บานไร – ปลายนา”
(9) ชุมชนบานปาเสา มาจากชื่อตนเสา เปนปาตนเสามีอยูทั่วไปที่หนาวัดปาเสาปจจุบัน

-9(10) ชุมชนบานชัยสถาน (ยางกายเกิ้ง) มาจากตนยางใหญ 2 ตน ลมมาพาดกันอยูทางทิศตะวันออกของวัด
ชัยสถานปจจุบัน ชัยสถาน มาจากชื่อของสถานที่ ที่มีโชค มีชัย เปนสถานที่อันเปนมงคล
(11) ชุมชนบานแมรองนอย เปนชื่อของคลองน้ําไหลขนาดเล็ก ไหลผานบริเวณหนาวัดแมรองนอยในปจจุบัน
2. ประชากร แสดงจํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 25 52 ปลาสุด แยกจํานวนชาย –
หญิง แยกตามชวงชั้นอายุ จํานวนประชากรที่มีอยูจริงความหนาแนนของประชากรตอ พื้นที่ อัตราการเพิ่มของประชากร
รายการ

หญิง
ชาย
รวม

ประชากรในรอบ 5 ปที่ผานมา (สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลอุโมงค)
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
7,096
7,038
6,419
7,813
6,956
6,474
6,428
7,011
7,298
6,333
13,570
13,446
13,430
15,111
13,289
ขอมูลประชากรแยกตามเพศ และวัย คิดเปนรอยละของประชากรทั้งหมด
วัย/ชวงอายุ
เพศ

รอยละ

ชาย

รอยละ

หญิง

รอยละ

รวม

เด็กเล็ก (นอยกวา 1-3 ป)

128

2

129

1

257

2

กอนปฐมวัย (4-5 ป)

177

3

154

2

331

2

ปฐมวัย-การศึกษาภาคบังคับ (6-15 ป)

663

10

631

9

1,294

10

เยาวชน (16-24 ป)

870

14

774

11

1,644

12

วัยแรงงาน (25-60 ป)

3,564

56

4,042

59

7,606

58

วัยสูงอายุ (61 ป ขึ้นไป)

931

15

1,226

18

2,157

16

6,333

100

6,956

100

13,289

100

รวม

- 10 จําแนกรายไดเฉลี่ยตอคนตอป เรียงลําดับจากนอยไปมาก พ.ศ. 2551 - 52
ลําดับของเทศบาล
หมูบาน
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป(บาท)
1
หมูที่ 4 บานฮองกอก
13,218
2
หมูที่ 11 บานแมรองนอย
14,277
3
หมูที่ 2 บานกอมวง
27,788
4
หมูที่ 3 บานสันกับตอง
29,253
5
หมูที่ 8 บานไร
29,448
6
หมูที่ 6 บานปาลาน
34,694
7
หมูที่ 10 บานชัยสถาน
35,602
8
หมูที่ 9 บานปาเสา
43,077
9
หมูที่ 7 บานเชตวันหนองหมู
44,072
10
หมูที่ 1 บานอุโมงค
52,459
11
หมูที่ 5 บานปาเห็ว
56,608
เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพื้นที่
36,793

2.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. การคมนาคม การจราจร
1) การคมนาคม ถนน สะพาน ประกอบ ดวย
1.1) ถนนสายหลัก คือ ทางหลวง หมายเลข 106 เปนถนนสายเกาเชื่อมระหวาง
จังหวัดลําพูน เชียงใหม (สายเกา)
1.2) ถนนสายซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม – ลําปาง หมายเลข 111
1.3) ถนนเลียบรางรถไฟ (Local Road) เชียงใหม – ลําพูน
1.4) ทางรถไฟสายเหนือเชียงใหม – กรุงเทพฯ มีสถานีรถไฟ 1 แหง (บานปาเสา)
1.5) ถนนสายริมปง – ปาเห็ว (เชื่อมตอหนองชางคืน – เชียงใหม)
1.6) ถนนสายแมรองนอย – มะเขือแจ (เชื่อมตอพื้นที่ใกลเคียง)
2) แมน้ํา/คลอง ที่ใชเปนทางสัญจรทางน้ํา
2.1) แมน้ํากวง
2.2) ลําเหมืองปงหาง / รองเชี่ยว
3) การจัดการขนสงมวลชน
3.1) รถเมลโดยสารประจําทางถนนสายเชียงใหม – ลําพูน ทางหลวงหมายเลข 106
3.2) รถยนตสองแถวขนสงสายนวรัฐ เชียงใหม – ลําพูน
3.3) รถไฟสายเหนือเชียงใหม – กรุงเทพฯ สถานีรับ – สงผูโดยสาร 1 สถานี
2. การประปา
1) ปจจุบันโอนภารกิจการประปาใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546
2) การใชน้ําประปาในตําบลอุโมงคทั้งหมด
- จํานวนผูมีน้ําประปาใช จํานวน 780 ครัวเรือน
- จํานวนผูไมใชน้ําประปา จํานวน 4,244 ครัวเรือน

- 11 4) ขอมูลแหลงน้ําดิบผลิตน้ําประปาสํานักงานประปาลําพูน ไดแก แมน้ําปง
4.1 โรงกรองน้ํา 4 โรงกรองน้ํา ประกอบดวย
4.1.1 โรงกรองน้ําขนาด 40 ม 3 / ชั่วโมง (เลิกใชงาน)
4.1.2 โรงกรองน้ําขนาด 80 ม 3 / ชั่วโมง (เลิกใชงาน)
4.1.3 โรงกรองน้ําขนาด 200 ม 3 / ชั่วโมง
4.1.4 โรงกรองน้ําขนาด 200 ม 3 / ชั่วโมง
4.2 บอบาดาลที่ใชสูบน้ํา
4.2.1 บอบาดาลที่ 3 อัตราการสูบน้ําดิบได 60 ม3 / ชั่วโมง
4.2.2 บอบาดาลที่ 4 อัตราการสูบน้ําดิบได 180 ม3 / ชั่วโมง(บอชํารุดเลิกใชงาน)
4.2.3 บอบาดาลที่ 5 อัตราการสูบน้ําดิบได 150 ม3 / ชั่วโมง
4.2.4 บอบาดาลที่ 8 อัตราการสูบน้ําดิบได 230 ม3 / ชั่วโมง
5) ปริมาณการผลิตน้ําประปาในสํานักงานประปาลําพูน 9,000 ม3 / วัน
6) ปริมาณการจายน้ําจําหนายที่สถานีจายน้ําอุโมงค 450 – 500 ม3 / วัน
3. ไฟฟา
1) จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 5,024 ครัวเรือน
2) พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟา รอยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
3) ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) ครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ 1 – 11 , ครอบคลุม
ถนนสายลําพูน – เชียงใหม , ถนนสายเชียงใหม – ลําปาง , ถนนสายปาเห็ว – ริมปง
4. การสื่อสาร
1) โทรศัพท โดย บมจ.ทีโอที จํากัด(มหาชน) ไดดําเนินการติดตั้งโทรศัพทครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
เขตเทศบาลมีครัวเรือนที่มีโทรศัพท รอยละ 90 และมีโทรศัพทสาธารณะในสถานที่สําคัญครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
- จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทใช 3,080 ครัวเรือน
- จํานวนครัวเรือนที่ไมมีโทรศัพทใช 1,944 ครัวเรือน
- จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 150 เครื่อง
- จํานวนชุมสายโทรศัพทในเขตพื้นที่ 1 ชุมสาย คือ ชุมสายตําบลอุโมงค
2) ที่ทําการไปรษณียมี 1 แหง คือ ไปรษณียโทรเลขตําบลอุโมงค
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงมี 2 แหง คือ
3.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ จังหวัดลําพูน
3.2 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดลําพูน
3.3 สถานีวิทยุศูนยเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธเทศบาลตําบลอุโมงค (101.75 MHz)
4) ระบบเสียงตามสาย
4.1 เสียงตามสายของเทศบาลตําบลอุโมงค ตั้งแตหมูที่ 1 – 11 (ระบบคลื่นวิทยุ)
4.2 หอกระจายขาวของแตละหมูบาน ตั้งแตหมูที่ 1 – 11 คิดเปน 100%
5) หนวยงานที่มีขายวิทยุสื่อสารในพื้นที่
- ปอมยามตํารวจปาเห็ว
- ปกครองอําเภอเมืองลําพูน
- เทศบาลตําบลอุโมงค

- 12 5. ลักษณะการใชที่ดิน
เทศบาลตําบลอุโมงคที่ตั้งชุมชนจะรวมกันอยูเปนแนวยาวริมสองฝงถนนเชียงใหม – ลําพูนสายเกา โดยมีการ
ใชที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจการคารวมกันอยูเปนกลุมใหญในบริเวณตลาดกลางปาเห็ว และริมสองฟากถนน
เชียงใหม - ลําพูน สายเกาในบริเวณใกลเคียง นอกจากนั้นแลว ยังมีรานคาขนาดเล็กตั้งกระจายอยูริมสองฟากถนนสายเชียงใหม –
ลําพูนสายเกาและหางจากถนนเขาไปในซอยโดยมีกลุมใหญตั้งอยูดานเหนือและสวนกลางของพื้นที่ และมีจํานวนนอยลงในตอนใต
ของพื้นที่ สภาพของที่พักอาศัยในบริเวณริมถนนสวนใหญจะเปนบานเดี่ยวสูง 1 – 2 ชั้นและมีบริเวณโดยรอบ และเมื่อหางจาก
ถนนใหญออกไปจะเปนบานเดี่ยวที่ตั้งอยูในสวนลําไย ลอมรอบที่พักอาศัยจะเปนพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งสวนใหญจะเปนสวนลําไย
ยกเวนบริเวณใกลถนนซุปเปอร ไฮเวยจะเปนที่นา
พื้นที่ริมสองฟากถนนซุปเปอรไฮเวยสวนใหญจะเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสวนใหญเปนที่นา มีพื้นที่วางยังไมได
ถูกใชงานรวมทั้งมีโรงงานและสถานที่ประกอบธุรกิจการคาตั้งกระจายอยูหางกันบนริมสองฟากถนน และพื้นที่ระหวางถนน
ซุปเปอรไฮเวยไปจนถึงลําน้ําแมกวงสวนใหญจะเปนพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีพื้นที่ พักอาศัยปนอยูดวย
ขอมูลสถิติการอนุญาตกอสราง รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนยายยอนหลัง 5 ป
รายการ
2548
2549
2550
2551
2552
กอสรางโรงงาน
1
2
1
3
1
กอสรางหองแถว / อาคารพาณิชย
2
3
12
1
กอสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
85
54
76
65
58
โกดัง
2
12
2
รั้ว
4
5
4
รื้อถอน
8
8
12
10
ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2553 กองชาง เทศบาลตําบลอุโมงค

2.4 สภาพเศรษฐกิจ

1) การเกษตร ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากผลการสํารวจจากครัวเรือนทั้งหมด มีครัว
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก คิดเปนรอยละ 84.28 สวนอาชีพรองลงมา คือ รับจาง รอยละ 8.74 อาชีพคาขาย รอยละ 2.16
อาชีพรับราชการ รอยละ 1.23 และประกอบอาชีพอื่น ๆ รอยละ 2.59
2) การอุตสาหกรรม มีโรงงานประเภทตาง ๆ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ จํานวน 43 แหง ประเภทและจํานวน
สถานประกอบการดานการพาณิชยกรรมและการบริการ
3) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
ก) สถานีบริการน้ํามัน 5 แหง
ข) รานคาทั่วไป 304 แหง
ค) ตลาดสด 3 แหง
4) สถานประกอบการเทศพาณิชย โรงฆาสัตว 1 แหง(อยูในความดูแลของเทศบาล)
5) สถานประกอบการดานบริการ
ก) ธนาคาร จํานวน 3 แหง ข) สถานที่จําหนายอาหาร ตาม พรบ. จํานวน 3 แหง
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เทศบาลตําบลอุโมงค เปนหนวยงานองคกรสวนทองถิ่น ใหความสําคัญ และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรม และแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ และเชิงเกษตร การบริการ ดังนี้
1) งานสืบสานวัฒนธรรมปงหาง – ไสอั่วหละปูน และงานเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง
2) งานประเพณีลอยกระทง / ประเพณีปใหมเมือง เขาพรรษา ออกพรรษา
3) ศูนยวัฒนธรรมตําบลอุโมงค หางนาเจา
4) แหลงจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑจากไม ไวน ลําไยอบแหง ฯลฯ
5) โฮมสเตยตําบลอุโมงค และกิจกรรมทองเที่ยวอื่น ๆ
6) สถาปตยกรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน วัดตาง ๆ
นอกจากนี้ ยังจัดภูมิทัศนที่สวยงามใหมีพื้นที่สีเขียว เชน การปลูกตนไม สรางเอกลักษณของทองถิ่น และการดูแลสภาพภูมิทัศน
สภาพแวดลอมของชุมชนใหมีความสะอาดสวยงามเปนระเบียบ หรือสรางจุดสนใจสําหรับนักทองเที่ยว สงเสริม เอกลักษณศิลปะ
ความเปนอยูแบบลานนา มีการจัดสภาพแวดลอมชุมชนที่ดีจะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่จะเดินมาเที่ยวจังหวัดลําพูน
7) การปศุสัตว มีการเลี้ยง เปด ไก และสุกร เพื่อเปนอาหารของราษฎรบาง ซึ่งเปนการเลี้ยงระดับ
ครัวเรือน มีการเลี้ยงสุกร เพื่อจําหนาย จํานวน 1 แหง

2.5 ดานสังคม

1) ชุมชน
ชุมชนจํานวน 11 ชุมชน จํานวนครัวเรือน 5,024 ครัวเรือน จํานวนประชากรในชุมชนรวม 13,289 คน
2) ศาสนา
มีผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค จํานวน 10 วัด
ที่เหลือรอยละ 2 นับถือศาสนาอื่น ๆ และประชาชนสวนใหญยึดมั่นในหลักพระศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนประเพณี
ทองถิ่นอยางเครงครัด
ขอมูลจํานวนวัดและพระภิกษุสามเณรในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2552)
วัด
จํานวนพระภิกษุสามเณร (รูป)
รวม
หมายเหตุ
(รูป)
พระภิกษุ
สามเณร
วัดอุโมงค
2
3
5
วัดกอมวง
5
5
วัดศรีดอนทอง (สับกับตอง)
2
2
4
วัดเทพาราม (ฮองกอก)
2
1
3
วัดปาเห็ว
4
8
12
วัดสุวรรณาราม (วัดปาลาน)
5
5
10
วัดเชตะวัน(หนองหมู)
5
6
11
วัดปาเสา
5
5
วัดชัยสถาน
3
5
8
วัดแมรองนอย
1
2
3
รวม
34
32
82

- 14 3) วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ
ก) ประเพณีสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) อยูในชวงเดือน เมษายน มีการจัดงานประเพณีสงกรานต
ทําบุญ ปลอยนัก ปลอยปลา เลนน้ําสงกรานต
ข) ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เปง) อยูในชวงเดือน พฤศจิกายน มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เผาเทียน เลนไฟ ประกวดกระทง การแขงขันปลอยโคมลอย
ค) การแขงขันกีฬาสัมพันธเทศบาลตําบลอุโมงค อยูในชวงเดือน กุมภาพันธมีการแขงขันกีฬาพื้นบานชนิด
ตาง ๆ เชน วิ่งกระสอบ ชักคะเยอ
ง) ประเพณีวันเขาพรรษา อยูในชวงเดือน กรกฎาคม มีการทําบุญที่วัดและถวายเทียนพรรษา
จ) งานวัฒนธรรม สืบสาน – ไสอั่ว หละปูน ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมของทุกป
ขอมูลประเพณี 12 เดือน
เดือนภาคกลาง
เดือนชาวไทยลานนา
ประเพณี
เดือน 1
เดือนเกี๋ยง(ตุลาคม)
ประเพณีออกพรรษา สลากภัตต(ตานกวยสลาก)
เดือน 2
เดือนยี่ (พฤศจิกายน)
ประเพณีลอยกระทง ทอดผาปา ตั้งธรรมหลวง(เทศนมหาชาติ)
เดือน 3
เดือนสาม (อายหรือธันวาคม) ประเพณีเทศนมหาชาติ ทอดผาปา ฮองขวัญนาค
เดือน 4
เดือนสี่ (มกราคม)
ประเพณีตานขาวใหม ขึ้นบานใหม แตงงาน ตานหลัวพระเจา
เดือน 5
เดือนหา (กุมภาพันธ)
ประเพณีปอยหลวง
เดือน 6
เดือนหก (มีนาคม)
ประเพณีทําบุญปอยนอย
เดือน 7
เดือนเจ็ด (เมษายน)
ประเพณีสงกรานต ดําหัว บวชลูกแกว เลี้ยงผีปูยา พิธีสูขวัญ
สืบชะตาบาน
เดือน 8
เดือนแปด (พฤษภาคม)
ประเพณีบวชเณร วิสาขบูชา ไหวพระธาตุ(สรงน้ําพระธาตุ)
เขาอินทขิล
เดือน 9
เดือนเกา (มิถุนายน)
ประเพณีไหวพระธาตุ (สรงน้ําพระธาตุ)
เดือน 10
เดือนสิบ (กรกฎาคม)
วันอาสาฬหบูชา ประเพณีเขาพรรษา
เดือน 11
เดือนสิบเอ็ด (สิงหาคม)
ตานขาว คนเฒาจําศีล ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ ฟงธรรม
เดือน 12
เดือนสิบสอง(กันยายน)
ประเพณีสลากภัตจาคะขาว(อุทิศถึงผูลวงลับไปแลว)

- 15 4) การศึกษา

ขอมูลดานการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค ประจําปการศึกษา 2552- 2553
จํานวน
บุคลากรทางการ จํานวนนักเรียน รวมจํานวน หมายเหตุ
โรงเรียน
อาคาร หอง
ศึกษา
นักเรียน
นักเรียน
เพิ่ม/ลด
ครู ภารโรง ชาย หญิง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
2
2
4
1
27
32
61
อายุ 3 ขวบ
โรงเรียนบานอุโมงค
3
17
9
1
28
23
51
ลดลง 25
โรงเรียนวัดฮองกอก
2
8
6
29
22
51
เทาเดิม
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน
2
24
23+4
1
240
228
468
ลดลง 2
โรงเรียนเชตวันหนองหมู
2
8
9
1
79
60
139
ลดลง 10
โรงเรียนบานปาเสา
3
12
6+1
1
37
38
75
เพิ่มขึ้น 5
โรงเรียนวัดชัยสถาน
3
8
8+2
1
37
40
77
ลดลง 3
โรงเรียนอุโมงควิทยาคม
3
16
30+6
2
232
270
502
ลดลง 5
ขอมูลนักเรียน นักศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนยการเรียนชุมชน ตําบลอุโมงค ปการศึกษา 2551 – 2552
ภาคเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
2
2
14
13
27
32
42
74
103
ที่มา ศูนยเรียนรูชุมชนตําบลอุโมงค
5) กีฬา นันทนาการและสถานทีพ่ ักผอน
1) สนามกีฬาอเนกประสงคจํานวน 7 แหง 2) สนามฟุตบอลจํานวน 4 แหง
3) สนามบาสเกตบอลจํานวน
3 แหง 4) สนามตระกรอจํานวน 4 แหง
5) สวนสาธารณะจํานวน
1 แหง 6) สนามเด็กเลนจํานวน 2 แหง
6) สถานบริการสาธารณสุข
1) ศูนยแพทยตําบลอุโมงค
จํานวน 1 แหง
2) สถานีอนามัยตําบลอุโมงค
จํานวน 1 แหง
2) คลีนิคเอกชน
จํานวน 2 แหง
7) บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค
- แพทย
จํานวน 1 คน
- เภสัชกร
จํานวน 1 คน
- นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จํานวน 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 4 คน
- ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
จํานวน 300 คน
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2.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) สถิติเพลิงไหมในรอบป ( 1 ม.ค. 52 - มีนาคม 53)
- เพลิงไหมอาคารบานเรือน ไมมี
- เพลิงไหมอาคารบานเรือน นอกเขต จํานวน 6 ครั้ง
- ไฟไหมหญา(เกิดจากการเผาวัชพืชสวนไรนา) ในเขต จํานวน 19 ครั้ง
(2) สถิติอุบัติเหตุและการชวยเหลือผูปวยในรอบป (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
จํานวนอุบัติเหตุ
สถิติผูไดรับอุบัติเหตุ
เสียชีวิต(คน)
รับ-สงผูปวยสงโรงพยาบาล
(ครั้ง)
ชาย
หญิง
104
86
49
14
39
(3) รถยนตดับเพลิง จํานวน 2 คัน
1. รถยนตดับเพลิง ขนาดจุน้ําได 2,500 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525 ราคา 6,999,000.-บาท
2. รถยนตดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ําในตัว ความจุ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 2,973,530 บาท
(4) รถบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน
4.1 รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาดความจุน้ํา 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 ราคา 6,000,000.-บาท
4.2 รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง ขนาดความจุ 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 3,447,540 บาท
(5) รถยนตกระบะ จํานวน 2 คัน
5.1 รถยนตกระบะโตโยตา (บรรเทาสาธารณภัย) ซื้อ พ.ศ. 2548 ราคา 190,000 บาท
5.2 รถยนตกระบะมาสดา (บริการ 24 ชั่วโมง) ซื้อ พ.ศ. 2547 ราคา 371,750 บาท
(6) เครื่องสูบน้ําหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง ซื้อ พ.ศ. 2552 ราคา 274,900.-บาท
(7) พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 2 คน
(8) พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 คน
(9) พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 คน
(10) ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ จํานวน 1 คน
(11) ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ จํานวน 2 คน
(12) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 รุน จํานวน 207 คน
(13) การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ปที่ผานมา จํานวน 2 ครั้ง
(14) ฝกอบรม ทบทวนสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน ป 2551 จํานวน 37 คน
(15) จัดกําลัง อปพร. ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบรอยและจราจร 6 ครั้ง
(13) ตรวจแนะนําสถานบันเทิง เชน รานคาราโอเกะ หอพัก 3 ครั้ง กิจกรรมอื่น ๆ เชน วัน อปพร.ประจําป

2.7 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1) ภูมิอากาศ
เทศบาลตําบลอุโมงคตั้งอยูในจังหวัดลําพูน ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3 ฤดู กลาวคือ
ชวงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเปนฤดูรอนชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนฤดูฝนและชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธเปนฤดูหนาว
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ตําบลอุโมงคอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคาประมาณ 26.08 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดตลอดปมีคา
ประมาณ 32.80 องศาเซลเซียส โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนมีคาประมาณ 38.20 อาศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ําสุดใน
เดือนมกราคมมีคาประมาณ 14.0 องศาเซลเซียส
3) น้ําฝน
คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนตลอดป 962.09 มิลลิเมตร โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายนประมาณ
193.2 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ 0.3 มิลลิเมตร
4) แหลงน้ํา
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค มีลําน้ําขนาดใหญไหลผาน คือ ลําน้ําแมกวง ซึ่งพาดผานขอบเขตดานตะวันออก
ของพื้นที่ โดยน้ําจะไหลลงมาจากทิศเหนือ จากจังหวัดเชียงใหม ผานนิคมอุตสาหกรรมลําพูน แลวเขาสูตัวเมืองลําพูน เปนลําน้ํา
ที่มีน้ําไหลตลอดป นอกจากแมน้ํากวงแลวยังมีลําเหมือง ปงหาง ซึ่งมีน้ําตลอดป เพราะอยูในระบบชลประทาน โดยนําน้ําจาก
ลําน้ําปงเขาสูพื้นที่และแยกเปนลําเหมืองสายเล็กสายนอย เขาสูพื้นที่เกษตรกรรม สวนหนึ่งเกษตรกรยังไดมีการเจาะน้ําบาดาล และ
บอน้ําตื้น ไวอุปโภคบริโภค
5) น้ําเสีย
น้ําเสียจากอาคารบานเรือน ตลาด หรืออาคารพาณิชย ไดแกน้ําที่ใชชําระลางสิ่งตาง ๆ ที่ระบายออกมาจาก
บานหรืออาคาร เชน น้ําอาบ น้ําจากหองครัว จากการซักลางเสื้อผา จากสวมชักโครก จากการลางภาชนะ น้ําสวนใหญขางตนนี้จะ
ระบายจากอาคารไปสูพื้นดิน แลวจะคอย ๆ ซึมหมดในฤดูรอน ในปงบประมาณ 2549 เปนตนไป เทศบาลตําบลอุโมงค ไดตรา
เทศบัญญัติเกี่ยวกับการติดตั้งบอดักไขมันบังคับใชกับอาคาร ซึ่งทําใหผูกอสรางอาคารจําเปนจะตองติดตั้งบอดักไขมันดวยสําหรับ
น้ําจากสวมจะมีการเก็บกักในระบบบอเกรอะ บอซึม เพื่อดักกากสิ่งปฏิกูลและไขมันเอาไว ปลอยใหสวน ใสไหลลนไปรวมกับน้ํา
เสียสวนอื่น ๆ กอนจะระบายออกสูทอน้ําสาธารณะ แตในอนาคตเทศบาลมีโครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อบําบัดน้ําเสีย
โดยใหน้ําเสียทั้งหมดสูทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อสงไปสถานที่บําบัด ใหถูกตองตามหลักวิชาการและไมกอใหเกิดมลภาวะตอ
แหลงน้ําสาธารณะตอไป
6) ขยะ
การจัดการดานขยะมูลฝอย ไดใชระบบถุงขยะที่มีตราของเทศบาล จําหนายใหผูใชบริการนําไปใสขยะ
โดยแยกเปนถุงขยะเปยก และถุงขยะแหง เพื่อใหราษฎรไดชวยกันแยกขยะกอนทิ้งนํามาใชแทนระบบถังขยะที่ตั้งวางตามจุด
ตาง ๆ ซึ่งมีปญหาดานการควบคุมปริมาณขยะหรือขยะจรซึ่งในระบบถุง เทศบาลจะจําหนายในราคาถุงละ 6 บาทเปนการรวม
คาธรรมเนียมบริการไวดวยแลวเมื่อถึงเวลาราษฎรจะนํามาวางไวตามจุดนัดหมาย เพื่อใหเทศบาลเก็บขยะไปกําจัด ประโยชน
ไดรับ คือ การควบคุมปริมาณขยะตามหลักสากล “ผูมีขยะมาก ซื้อถุงมาก จายเงินมาก ” เปนการควบคุม จํากัดการทิ้งขยะคือ
ตองคิดกอนทิ้งไมเชนนั้นจะตองจายเงินคากําจัดขยะมากขึ้น สําหรับการกําจัดขยะเทศบาล ไดจางเอกชนน้ํานําไปกําจัดใหถูกตอง
ตามสุขลักษณะตอไป
การบริการเก็บขยะ เทศบาลไดจัดจางเหมาเอกชนใหเก็บขนและนําไปกําจัดในอัตรา เดือนละ 65,000.- บาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตนทุนนักการที่เทศบาลจัดเก็บเองการจางเอกชนจะประหยัดกวา
อัตรากําลังพนักงานเก็บขยะของเทศบาล
1) ลูกจางประจํา จํานวน 3 คน
2) ลูกจางรายวัน จํานวน 1 คน
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2.8 ดานการเมือง การบริหาร

1) อัตรากําลังพนักงาน เจาหนาที่เทศบาลทุกสํานัก / กอง
จํานวนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และลูกจางตามภารกิจ ณ ปจจุบัน(พ.ศ. 2553) รวมจํานวน 118 คน
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 43 คน ลูกจางประจํา
จํานวน 16 คน
- ลูกจางตามภารกิจ (4 ป)
จํานวน 39 คน ลูกจางรายวัน จํานวน 20 คน
2) โครงสรางแสดงกรอบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลอุโมงค
ปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)

รองปลัดเทศบาล 7 - 8

หนวยตรวจสอบภายใน จนท.ตรวจสอบฯ 3-5 (1)

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองสาธารณสุขฯ

นักบริหารงานทั่วไป 7-8

นักบริหารงานคลัง 7-8

นักบริหารงานชาง7-8

นบห.งานสาธารณสุข7-8

ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายแบบแผนและกอสราง ฝายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานการเจาหนาที่
- งานการเงินและบัญชี
- งานวิศวกรรม
- งานสุขาภิบาลอนามัย
- งานงบประมาณ - งานพัฒนารายได - งานสถาปตยกรรม
และสิ่งแวดลอม - งานวิชาการและ
- งานศูนยขอมูลขาวสาร - งานเรงรัดพัฒนารายได - งานผังเมือง
- งานเผยแพรและฝกอบรม พัฒนาการศึกษา
- งานปองกันและบรรเทา - งานแผนที่ภาษี - งานสาธารณูปโภค
- งานสงเสริมสุขภาพ - งานพัฒนาศูนย
สาธารณภัย - งานผลประโยชน - งานสถานที่และไฟฟา
- งานปองกันและควบคุม
เด็กเล็ก
- งานรักษาความสงบเรียบรอย - งานพัสดุและทรัพยสิน สาธารณะ
โรคติดตอ
และความมั่นคง
- งานสัตวแพทย
- งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- งานอุบัติภัยบนทองถนน
- งานกูชีพฉุกเฉิน
ฝายวิชาการและแผนงาน
- งานประชาสัมพันธ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานวิจัยประประเมินผล
- งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
- งานรัฐพิธี
- งานรับเรื่องราวรองทุกข
- งานยุติธรรมชุมชนและไกลเกลี่ยขอพิพาท
ฝายสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานเลือกตั้งประธานชุมชน - งานสงเคราะหราษฎร
- งานสวัสดิการและสังคม
- งานสงเสริมอาชีพราษฎร
- งานจัดทําแผนชุมชน

กองการศึกษา
นบห.การศึกษา 7-8
ฝายบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานบริการการศึกษา
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- การบริหารรายรับในปงบประมาณที่ผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป
ขอมูลสถิติการจัดเก็บภาษีที่ผานมาของทองถิ่นและเงินอุดหนุน ยอนหลัง 3 ป
รายการ
2550
2551
2552
รายไดหมวดภาษีอากร
40,580,000.00 40,580,000.00 40,545,000.00
รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
971,000.00
971,000.00
1,006,000.00
รายไดจากทรัพยสิน
80,000.00
80,000.00
230,000.00
รายไดเบ็ดเตล็ด
369,000.00
369,000.00
169,000.00
เงินชวยเหลือ หมวดเงินอุดหนุน
24,000,000.00 24,000,000.00 31,000,000.00
ขอมูลรายรับ รายจายยอนหลัง 5 ป
ป พ.ศ.
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
รายการ
64,840,579.87 64,000,000
64,000,000 44,418,688.49 63,632,978.58
รายรับ
61,363,066.91 62,956,250.47 62,956,250.47 23,558,628.55 63,562,079.73
รายจาย
4.

บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตําบลอุโมงคมีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ใหมีความรูความเขาใจในระบบ
ประชาธิปไตย และระบบการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาของทองถิ่น โดยประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเมือง และการบริหาร ตลอดจนใหประชาชนมีการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความ
โปรงใส
สถิติการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น(เทศบาลตําบลอุโมงค)
ประเภทการเลือกตั้งทองถิ่น
วัน/เดือน/ป ผูมีสิทธิ
จํานวนผูมา มีผูมาใชสิทธิ
ใชสิทธิ
รอยละ

บัตรเสีย
รอยละ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

9 มี.ค.51

5,186

3,789

73.06

3.40

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (โดยตรง)

9 มี.ค.51
6 ม.ค. 51

5,393
10,580

3,915
8,210

72.60
77.60

3.09
1.69

5. การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลตําบลอุโมงคมีแผนงานการรักษาความปลอดภัย รักษา ความสงบเรียบรอย และมั่นคงใหแก
ประชาชน เพื่อใหประชาชน มีขวัญกําลังใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการฝกอบรม อป
พร. อุดหนุนฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบานในการรักษาความสงบเรียบรอย จัดเจาหนาที่อยูเ วรยามสถานที่ราชการ
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2.9 ผลจากการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลอุโมงค (พ.ศ. 2553 – 2555) ที่ผานมานับไดวาเทศบาลตําบล
อุโมงค ไดบรรลุเปาหมายของการพัฒนาหรือเปนไปตามวิสัยทัศนเดิมที่ตั้งไว ซึ่งจะเห็นวาการพัฒนาพื้นที่ทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในหลายดาน หรือหลายมิติของพื้นที่ตําบลอุโมงค โดยสรุปไดดังนี้
1) มิติทางการเมืองที่สรางความรวมมือ และบทบาทของกลุมประชาชนที่หลากหมายมีสวนรวมในกิจกรรม
หรือทางการเมืองมีความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของทองถิ่น เชื่อมั่นในการพัฒนาของเทศบาล โดยใหความรวมมือในการชําระ
ภาษีทุกคนมีสิทธิ์และใชสิทธิ์ทางการเมืองในทุกระดับในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการเมืองระดับทองถิ่น ระดับชาติ มีการ
สรางกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ชวยเปนหูเปนตาใหเทศบาลทําใหการพัฒนาดานตาง ๆ เปนไปอยางโปรงใส
ชุมชนสามารถบริการจัดการงบประมาณเพื่อแกปญหาในชุมชนของตนเอง โดยนําหลักการกระบวนการประชาคมมาใชในการ
พิจารณาแกปญหาของชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ มิติทางการเมืองนั้นนับวาไดสรางและขยายแนวคิดใหประชาชนสามารถที่จะเขามามี
บทบาททางการเมืองทองถิ่นหรือสรางคนรุนใหมใหเขามาทํางานในฐานะตัวแทนของประชาชนมากขึ้น
2) มิติทางสังคม ผลจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่
ผานมาไดสงผลกระทบตอสังคมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวลานนา เนื่องจากความออนแอ
ของระบบการศึกษา และประชาชนที่ไมมีเกราะปองกันตัวเองจากกระแสการไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตก ในยุคโลกาภิวัฒนที่มี
การแขงขันกันอยางเสรี เทศบาล ในฐานะหนวยการปกครองสวนทองถิ่น จึงไดพยายามที่สรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนให
คงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิ่นดั้งเดิมไวอยางยั่งยืน การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เชน การสงเสริมประเพณีตาง ๆ การอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู การประกวด สงเสริมสนับสนุนอุปกรณ ฯลฯ ทําใหประชาชนในมิติทางสังคม
ยังคงเอกลักษณของตนเองไวไดอยางเหนียวแนน ดานการศึกษา ไดสงเสริมการศึกษาในการจัดการระบบการศึกษา และมีความ
พรอมในการรับโอนภารกิจดานการศึกษา และไดสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ทุกโรงเรียน ตลอดจนวัด
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3) มิติทางเศรษฐกิจ เทศบาลตําบลอุโมงค สามารถสงเสริมอาชีพใหประชาชนโดยมีการรวมกลุมเปนกลุมอาชีพ
อยางยั่งยืน ในการรวมกันผลิต และจําหนายสินคาโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น และสงเสริมกลุมอาชีพไดรับความรูวิทยาการใหม
ใหสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ หรือสินคาใหไดมาตรฐานตามมาตรฐานสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับ 4 ดาว 5 ดาว จน
สินคาเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากมาย สรางชื่อเสียงใหเทศบาลตําบลอุโมงคไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในการสงเสริมการตลาด
สินคาไดจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สงเสริมการแปรรูปสินคาโดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรซึ่งลนตลาด สามารถแกปญหาให
เกษตรกรได
นอกจากนี้ ผูบริหารเทศบาล ยังไดนําแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาใชในการดําเนินงาน และสงเสริมและขยายแนวปรัชญาดังกลาว ใหประชาชนในพื้นที่ไดปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชุมชนตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลอุโมงค ในพื้นที่ 45 ไร ไดจัด
และพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรูหรือแหลงเรียนรูของหนวยงาน สถานศึกษา ประชาชนที่สนใจทั่วไปไดเรียนรูศึกษาดูงาน และ
ถายทอดความรูสูชุมชน และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
- โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
- โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา ปที่ 5 พัฒนาเปนเครือขายศูนยลดเรียนรูโลกรอนภาคเหนือ
- โครงการ 84 ครัวเรือนเครือขายสายใยรักแหงครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 21 4) มิติดานสิ่งแวดลอม ในระยะการพัฒนาที่ผานมา ปญหาสิ่งแวดลอมนั้นสรางผลกระทบทั้งในแงของสังคม
ชุมชน และมีปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมอื่น ๆ จึงไดสรางกระบวนการมีสวนรวม และจิตสํานึกของประชาชน และในสวนของ
เทศบาลเอง ไดกําหนดเปาหมายชัดเจน โดยการนําระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลดานสิ่งแวดลอม จนไดรับการรับรอง
มาตรฐานการบริหารจัดการดานพลังงานในสํานักงานและองคกรภาคีชุมชน ตามมาตรฐาน ISO 14001 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ใหสวยงาม การลดมลภาวะ ลดโลกรอนดวยมือเรา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ฯลฯ การบังคับใช
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
5) มิติดานโครงสรางพื้นฐาน กลาวไดวาประชาชนทุกชุมชน หมูบานไดรับความสะดวกดานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา ฯลฯ การคมนาคมที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการของรัฐบาล และของทองถิ่น
เอง ถนนทางการเกษตร กลาวไดวาการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมีผลการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม
เกือบจะเต็มพื้นที่ แตปญหาในการพัฒนาถนนบางสาย ไมใชอํานาจของทองถิ่น เชน ทางหลวงชนบท ทางหลวงแผนดิน ทางรถไฟ
เปนตน
ผลจากการดําเนินงาน ทําใหเทศบาลตําบลอุโมงค ไดรับรางวัลที่สําคัญเปนรางวัลเกียรติยศทองถิ่น นํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของประชาชนตําบลอุโมงค เชน
- รางวัลถวยพระราชทานเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ระดับประเทศ (เทศบาลขนาดกลาง) จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลถวยพระราชทานลดเมืองรอนดวยมือเรา จากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรินภาพรรณวดี
- รางวัลถวยพระราชทานเชิดชูเกียรติแกองคกรระดับทองถิ่นผูปฏิบัติประสบผลดี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยสรุป ผลการพัฒนาในมิติหลัก ๆ ขางตน นับไดวาการพัฒนาไดบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนการพัฒนาของ
ทองถิ่นสําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนไมเปนไปตามประมาณการ
รายรับ ซึ่งขาดไป 10 กวาลานบาท ทําใหกิจกรรม โครงการบางโครงการไมสามารถดําเนินงานไดตามที่กําหนดในแผนดําเนินงาน
ได ซึ่งเกิดจากปญหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และในปงบประมาณ 2553 คาดวาจะเกิดปญหาเชนเดียวกับปที่ผานมา เพราะ
รัฐบาล จะโอนเงินหมวดดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แค 2 งวด จึงตองบริหารงานงบประมาณที่จํากัด
และจะตองทําความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของตอไป

บทที่ 3

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาศัยหลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาโดยมี
องคประกอบดังนี้
1
) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ. 2550 – 2554) จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 – 2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับ
กระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดย
ใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกัน
ตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สรุปไดวา
ประสบความสําเร็จที่นาพอใจเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยอยละ 5.7 ตอป เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญ
ของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติดแตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก
ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ
ความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550
– 2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบให
สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับ
ทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศนและพันธกิจ

วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนาสู
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนว
ปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
(1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทากัน มีสุขภาวะที่ดี อยูในครอบครัวที่อบอุน
ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัฒน บนพื้นฐานการบริหาร
เศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและ

- 23 นวัตกรรมใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และ
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแขงขันและ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
(3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ง
แวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา
สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของ
ชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสราง
ความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใชทรัพยากร
วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาวไปสู
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไวดังนี้
วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงบทบาท
ครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา
และการฟนฟูสมรรถภาพและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และ
อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยาง
บูรณาการ
(3) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น
(4) เพื่อสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต
ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(5) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ
รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม
(6) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู
กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน
(7) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูกับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวม
ในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข
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เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้
(1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10
ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 10,000 คน พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ 10 และกําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ย
ของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงใน
ระยะยาว
(2) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนไปใชประกอบกรจัดสรรงบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและขยาย
โอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจและลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ 4 ภายในป
2554
(3) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและวั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 ภายในป 2554 สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15 ภายในป 2554 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 3.0 – 3.5 ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1 : 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพิ่ม
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 8 รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งลดการใชนํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ 30 ของการใชพลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ
20 แรกมีสัดสวนไมเกิน 10 เทาของรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 20 ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ 40 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(4) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดมสมบูรณของฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนปาอนุรักษไมนอยกวารอย
ละ 18 ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31,000,000 ไร และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศน โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ํา
ตาง ๆ และแหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก ตองมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไมเกิน 120 มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยคารบอนไดออกไซดตอ
ประชากรลดลงรอยละ 5 จากป 2546 คือไมเกิน 3.5 ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./คน/วัน
และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ 80 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด
รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ 1 ระบบ เปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหธรร
มาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ 5.0 ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และ
มีการดําเนินงานคุมคาเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น
ทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้นและภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ
หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งใหมีการสรางองคกรความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลบริบทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ 10
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ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนที่เปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นจําเปนตอง
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยสรางความแข็งแกรงของโครงสรางระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมี
ศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัฒน และสรางฐานความรูใหภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคู
ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณืเปนรากฐานการพัฒนาที่
มั่นคง และเปนฐานการดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุก
ระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี
โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับ
(1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาเรียนรูของคน
ทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให
สอดคลองกับความตองการ พรอมกาวเขาสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปน
เลิศโดยเฉพาะในการสรางวัตกรรมและองคความรู สงเสริมคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามรถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(2) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่นาอยู
เนนการพัฒนาสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การปลอดภัย ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
(3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุงเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนใน
สังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวสูชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจ
และสังคมหลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู
บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
ควบคูกับเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เพื่อลดความขัดแยง
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศใหความสําคัญกับ
(1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทําในรูปแบบที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มีกระบวนการจัดองคกรความรูและระบบการเรียนรูของ
ชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามรถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูที่พึ่งตนเอง รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันให
ชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
(2) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระการผลิตบนฐานศักยภาพ และความ
เขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูป
สหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาสินคาของสินคาและ
บริการและสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแก
ชุมชน สงเสริม

-26การรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองทองถิ่น รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับ
พัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประอาชีพ
(3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติเกื้อกูล
ดวยการสงเสรมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสรางกลไกลในการปกปองคุมครองทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลมในทองถิ่น
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความ
เปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน
รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อสรางสินคาสินคาที่มีคุณภาพสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการบริหารองคความรูอยางเปนระบบ การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงระบบกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานใน
ดานตาง ๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศใหการสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางการผลิต และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนารัฐวิสากิจใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยกรเกิดประสิทธิภาพและ
สวัสดิการสูงสุดแกประเทศการสงเสรมการออมอยางเประบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของ
ประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการ
นําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ
(3) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม
โดยสงเสริมการแขงขันการประธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม และปองกันการผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของ
พื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคุมของการใหบริการของระการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนเขมแข็ง รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการ
กระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษา
วินัยทางการคลังสูทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยกรและ
สิ่งแวดลอม
(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุจของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
พัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิง
พื้นที่ภายใตการจัดทําขอตกลงระหวางชุมชนทองถิ่นในการดูแลทรัพยกรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรทะเล
และชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยกรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการชั่วคราว และการสรางกลไกล
แกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการปรับแผนการผลิตและ
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กําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทางเศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง รวมทั้งการสรางตลาดสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบทาง
สังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริหารแทนการกํากับควบคุม
และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาท
โครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความ
ตองการของประชาชนและทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่
เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครองผูใชบริการ โดย
ดําเนินการควบคูกันไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดทะรมรหลักธรรมาภิบาล และยึด / ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด
(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนา
ศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารรถรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจน
แกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก
ทองถิ่นอยางแทจริงพรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(5) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการสงเสริมและสราง
แรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและธุรกิจเอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สราง
จิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคม แบงบันผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตาง ๆ ใหมีบทบาท
ในการสรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น
(6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสใหภาคีและกลุมตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะ
และตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสราง
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใช
กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็กและ
ผูประกอบการใหม
(7) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน
โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ ความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบรอยให
มีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกันประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมทั้ง
ผนึกพลังรวมกับภาคสวนตาง ๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย
ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสราง
ความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ

- 28 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุก
ภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความรับผิดชอบรวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทาง
การพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อหนุน
เสริมการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญดังนี้
1) เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆที่บูรณาการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบง
บทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตาง ๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจ
รวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตาง ๆ ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลื่อนแผนบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติการ
ในรูปแบบตาง ๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นที่ และมิติตามวาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชน
สรางการบูรณาการกับแผนทองถิ่น แผนจังหวัด กลุมจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาค
ประชาชนเพื่อรวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
2) กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อภาคีพัฒนา
สามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตนเอง และสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ โดยมีแนวทางการลงทุน
ภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของชุมชน เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอก
ระบบ การแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบการ
ออม การรวมกลุม การปฏิรูประบบนวัตกรรม การลดตนทุนการขนสง และโลจิสติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึง
บริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนาแหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การ
ลงทุนในการสราง ขยายและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใช
เครื่องยนตและพลังงานที่สะอาดการสรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายใตการเสริมสรางธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมาภิบาล
3) เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจาย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน และ
เรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยมีกฎหมายทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย
การปรับปรุงแกไข และการประกาศใชรวมทั้งการยกรางขึ้นใหม

- 29 4) ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพร
ขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบายตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลัก ๆ ตามประเด็น
ยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ โดยพัฒนา
ยกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ใหมี
มาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวน
ราชการพัฒนาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐที่มุงความคุมคา ความโปรงใส และตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ 10 ทั้งในระดับภาพรวมและระดับยุทธศาสตร รวมทั้งพัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพร
รายงานดานการติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง
6) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวาง
หนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่นโดยสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนา
ระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการ สถิติเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10
สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวังและบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
ระดับโลก เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายและสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถิ่นและชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับ
สวนกลางใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน
1) วิสัยทัศนจังหวัดลําพูน
วิสัยทัศนจังหวัดลําพูน(VISION) ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) กําหนดไวดังนี้
“ลําพูนสูเมืองมรดกโลก แหลงเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ”
2) พันธกิจ (MISSION)
- พันธกิจการมุงสูการเมืองมรดกโลก หมายถึง การดําเนินการอนุรักษแหลงโบราณสถานที่สําคัญและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณโดดเดนของเมืองลําพูน ตามกรอบกิจกรรมที่ UNESCO กําหนดในลักษณะเปนเมืองมรดก
โลกที่มีชิวิต รวมทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงอนุรักษเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนและธุรกิจการทองเที่ยว
ที่เกี่ยวของใหมากขึ้น
- พันธกิจการเปนแหลงเกษตรปลอดภัย หมายถึง การมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนกลุมอาชีพประชากรสวน
ใหญของจังหวัดลําพูน ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย โดยใชการตลาดนําการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งลําไย
รวมถึงพืชผักและอื่น ๆ เพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออกตางประเทศ
- พันธกิจการเปนแหลงอุตสาหกรรม หมายถึง การมุงพัฒนาและสงเสริมการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
ไมมีผลกระทบตอมลภาวะและสิ่งแวดลอมในจังหวัด และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแรงงาน และเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สินคาหัตถกรรม ผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
เพื่อใหสามารถแขงขันในระดับประเทศและตางประเทศได

- 30 - พันธกิจการพัฒนาใหเปนเมืองสงบสุขสวยงาม หมายถึง การมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตั้งแตระดับครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหมีศักยภาพทั้งในดานสติปญญา สุขภาพรางกายและจิตใจใหสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนและสังคมได
อยางเขมแข็ง มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและการมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่
เปนเอกลักษณของคนลําพูนรวมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ บานเมืองมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เปนทีประทับใจแกผูมาอาศัยและเยี่ยมเยือน
3) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน ( STRATEGEIC ISSUE) ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร และ
แผนการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน สรุปดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาใหเปนเมืองแหงวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีเอกลักษณโดดเดน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ และมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร
สอดคลองกับความตองการของตลาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และโครงสรางพื้น
ฐานรองรับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเมืองลําพูนใหมีความสงบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน
1. วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
“สงเสริมเศรษฐกิจรากหญา พัฒนาอุตสาหกรรม อนุรักษวัฒนธรรม นําประชามีสุข”
2. พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
เพียงพอ ตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
พันธกิจที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มผลผลิตการยกระดับ
คุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจําหนายและการทองเที่ยว เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาเมืองลําพูนใหเปนเมืองนาอยู แหลงเรียนรู และทองเที่ยว ทั้งทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติโดยการสนับสนุนสงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งการบูรณะซอมแซมสถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูน
พันธกิจที่ 4 สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นใหเอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน
พันธกิจที่ 5 สงเสริมการเรียนรูและยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬาของประชาชนในจังหวัด
ลําพูนใหสูงขึ้น ครอบคลุมและทั่วถึงอยางมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชน ไดรับการบริการขั้นพื้นฐาน และการสาธารสุขอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ
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1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
2. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการถนนสะพานทางเทารางระบายน้ํา
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท
4. แนวทางการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
5. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
1. แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนยจําหนาย
สินคา OTOP ในทองถิ่น
2. แนวทางการสงเสริม พัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน
3. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร
5. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
1. แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
2. แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา และการอนุรักษ ฟนฟู บูรณะสถานที่สําคัญในจังหวัด
ลําพูน
3. แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
4. แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. แนวทางการสรางองคความรู และจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการสรางเครือขายดูแล เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา และการกีฬา
1. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
3. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
1. แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
2. แนวทางกรสงเสริม พัฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

- 32 3. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
4. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น
5. แนวทางการปองกันและควบคุมโรคระบาด
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
1. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น
5. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
6. แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5. ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
การดําเนินงานการพัฒนาในชวงที่ผานมาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สรุปไดดังนี้
1. สาขาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน อันประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสบายที่จําเปนพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการไมวาจะเปนถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ํา การคมนาคม ไฟฟา แสงสวาง ระบบ
การสื่อสารตาง ๆ ตลอดจนถนนทางการเกษตร ไดรับการพัฒนาอยางมากเพราะสนองความตองการ และแกปญหาของ
ประชาชนในชุมชน หมูบานเปนหลัก พื้นที่ตําบลอุโมงค ไดรับผลจากโครงการขนาดใหญของรัฐบาลดวย เชน ถนนเลียบราง
รถไฟ เปนตน ทําใหถนน สะพานทุกสายในชุมชนไดรับการพัฒนาใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น ตลอดจนปรับภูมิ
ทัศนใหสวยงาม สามารถสัมผัสไดดวยสายตาและเปนรูปธรรมมากที่สุด ประชาชนไดรับความพึงพอใจมากที่สุด
2. สาขาการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ของเทศบาลตําบลอุโมงค นับวาประสบความสําเร็จใน
ระดับที่นาพอใจ ทั้งนี้จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชนในกิจกรรมที่กําหนดขึ้น และในชีวิตประจําวัน เชน การ
คัดแยกขยะ ประกวดหนาบานนามอง ปลูกตนไม สงเสริมการเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ ยึดหลักการรักษาสิ่งแวดลอม ซอม
สิ่งที่ขาดหาย และเพิ่มทรัพยากรใหสืบทอดถึงคนรุนตอไป ไมดอกไมประดับที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น สรางกลุมเยาวชน
รักษสิ่งแวดลอม มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ชัดเจน
3. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนเรื่องของความกินดีอยูดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้งเรื่องของ
อาชีพและรายไดใหกับกลุมที่ดอยโอกาส หรือไมมีงานทํา สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจกรรมกลุมอาชีพ
เพื่อใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ทําใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มมากขึ้น สามารถชวยเหลือตัวเองได กิจกรรมที่สราง
รายไดใหแกชุมชน เชน สงเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม โฮมสเตย เปนตน การ
แกปญหาใหกลุมอาชีพ ใหคําแนะนําปรึกษาในการพัฒนาสินคาและบริการ การประชาสัมพันธสินคาของชุมชน นับวาประสบ
ความสําเร็จ ปจจุบันมีกลุมอาชีพเกิดขึ้นในทุกชุมชนและมีความหลากหลายมากขึ้น และสรางชื่อเสียงใหทองถิ่น เชน ไวน ลําไย
อบแหงสีทอง สินคาของที่ระลึกจากไม (โคมไฟ ตู เกาอี้ฯลฯ) ผาใยบัว เปนตน
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ผลการพัฒนาดานสังคม ซึ่งมีหลายมิติดวยกัน ไดแก
1) การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
2) การสงเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
3) สงเสริมการศึกษา
4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ซึ่งผลการพัฒนาในทุก ๆ มิติดังกลาว ประสบความสําเร็จไดดวยทุกภาคสวนของสังคม องคกร หนวยงาน
ไมวาจะเปนสถานีอนามัย บุคลากรทางการแพทย ชุมชน สถานศึกษาหรือโรงเรียน วัด เปนตน อยางไรก็ตามการพัฒนาสังคม มี
รายละเอียดและหลายมิติที่จะตองพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน เพราะเปนทั้งนามธรรมและรูปธรรม แตเปาหมายสวน
ใหญคอนขางจะประสบความสําเร็จ เชน จะพบวาเด็ก เยาวชนสนใจเรื่องสนใจศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน
5. สาขาการเมือง
– การบริหาร
ผลการพัฒนาดานการเมือง
– การบริหาร สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล หรือทองถิ่น ทําให
ประชาชนเขาใจในบทบาทและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เทศบาลดําเนินการจะตอง
คํานึงถึงชุมชนเปนหลัก และมีสวนรวมตามกระบวนการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหา และรวมรับผิดชอบ ทําใหชุมชนมีความ
เขมแข็งทําใหการพัฒนาในทุกดานประสบความสําเร็จ และประชาชนใหความรวมมือในการชําระภาษี ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ที่
เปนประโยชน นอกจากนี้ ประชาชนมีความตื่นตัวและสํานึกในสิทธิและหนาที่ของตนเอง เชน การใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง
ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ขอบขายและปริมาณของปญหาที่เกิดขึ้นสามารถสรุปไดในแตละดานดังนี้
1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ปญหาสภาพถนน สะพานและรางระบายน้ําในชุมชนหมูบานยังไมไดมาตรฐานขาดการออกแบบให
สอดคลองหรือเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1.2 ปญหาการสรางถนน และการถมดินในชุมชนที่เปนแหลงที่อยูอาศัย ยังไมไดควบคุมใหเปนระบบมี
ผลกระทบตอทางเดินของน้ําทําใหเกิดน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน
1.3 ปญหาการติดตั้งไฟฟา หรือไฟกิ่งยังไมไดมาตรฐาน และเกิดความชํารุดสูญหายไดงาย ความตองการของ
ประชาชนในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะมีมาก แตยังขาดจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการดูแลรักษา
1.4 ปญหาถนนที่เชื่อมจากชุมชน หมูบานไปสวน หรือที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไมไดรับการปรับปรุงให
ครอบคลุมพื้นที่ ถนนแคบ เจาของที่ดินบางรายไมใหความรวมมือในการพัฒนาปรับปรุง
1.5 ปญหารถบรรทุกขนาดใหญวิ่งผานในชุมชน ทําใหอายุการใชงานของถนนลดลง เพราะรับน้ําหนักเกิน
มาตรฐาน นอกจากนั้น ถนนคับแคบยังกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนได
1.6 ปญหาตามแยกบริเวณผานเสนทางรถไฟ ยังไมมีสัญญาณไฟจราจร และชวงตอรางรถไฟกับถนนมีความ
คับแคบรถสวนทางกันไมได จึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
1.7 ปญหาระบบน้ําประปาในชุมชนยังไมทั่วถึง ตลอดจนระบบการวางทอในชุมชน
1.8 ปญหาเสาไฟฟาตามถนนเสนทางผานชุมชนยังไมไดเคลื่อนยาย กอใหเกิดปญหาการจราจร
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2.1 ปญหาการบํารุงสวนสาธารณะ ชุมชนยังไมใหความรวมมือในการดูแลรักษา
2.2 ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 ปญหาบานเรือนที่ตั้งอยูบริเวณริมลําน้ําปงหาง ลําเหมืองสาธารณะปลอยน้ําเสียลงในลําน้ํา ทําใหเกิดการ
เนาเสียของน้ําและระบบนิเวศ มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต เชน ปลาในกระซัง เปนตน
2.4 ปญหาขยะตกคาง เศษฝุนละอองกระจายจากการกอสราง การขนสงหิน ดินทราย
2.5 ปญหาน้ําเนาเสียในชวงฤดูแลง ทําใหปลาตาย เกิดมลพิษในน้ํา ทําใหเกิดวัชพืช เชนผักตบชวา เปนตน
2.6 ปญหาการจัดเก็บขยะไมทั่วถึงและตรงเวลา ทําใหเกิดขยะตกคาง ทําใหสุนัขขุดคุยขยะ
2.7 ปญหาสถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรม ครัวเรือน กอใหเกิดปญหามลภาวะ หรือเหตุรําคาญดานน้ํา
เสีย กลิ่น และเสียง เปนตน
2.8 ปญหาประชาชนรุกล้ําลําน้ําสาธารณะปงหาง
2.9 ปญหาการเผาเศษขยะ วัชพืชในสวนกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และเปนสาเหตุอัคคีภัย
2.10 ปญหาการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
2.11 ปญหาธุรกิจเอกชน หรือบริษัทหางรานขนาดใหญทํางานชวงกลางคืน เกิดเสียงดัง กอเหตุรําคาญให
ชุมชน กอใหเกิดมลพิษทางเสียง
2.12 ปญหาในพื้นที่เขตเทศบาล มีลําเหมืองในชุมชน สวนทางการเกษตรจํานวนมากยังขาดการดูแลรักษา
ไมไดทําการขุดลอกคลองทําใหเกิดการอุดตัน มีหญาขึ้นรก ทําใหเกิดน้ําเนาเสียได
2.13 ปญหาการปรับภูมิทัศนทางสายในพื้นที่เพื่อพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูยังไมทั่วถึง ทั้งนี้ จะตองไดรับ
ความรวมมือจากชุมชน ดวย
2.14 ปญหาชุมชนยังขาดพื้นที่สาธารณะที่จะทําเปนสวนสุขภาพหรือสนามกีฬา สําหรับเปนที่พักผอนหยอน
ใจ ออกกําลังกายของประชาชน
2.15 ปญหาประชาชนยังขาดจิตสํานึก และไมมีระเบียบวินัยในการรวมรักษาสภาพแวดลอม เชน การทิ้งขยะ
เรี่ยราด
3. ปญหาดานเศรษฐกิจ
3.1 ปญหากลุมอาชีพยังขาดวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ และขาดเงินทุน
3.2 ปญหาประชาชนกลุมผูดอยโอกาส ยังขาดที่ทํากิน ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และมีรายไดนอย
3.3 ปญหาราคาสินคาทางการเกษตร เชน พืช ผัก ลําไย ฯลฯ ที่ออกตามฤดูกาล มีราคาไมแนนอน ภาครัฐ
ยังขาดมาตรการในการแกไขปญหา
3.4 ปญหาการวางงานของกลุมผูใชแรงงานไมมีงานทําและขาดรายได ทําใหเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา
3.5 เกิดวาตภัย หรือภัยทางธรรมชาติทําใหเกิดผลเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร
3.6 ขาดตลาดรองรับสินคาทางการเกษตรอยางเพียงพอ โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรตามฤดูกาล
3.7 ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในพื้นที่ ใหเปนจุดเดน เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงธรรมชาติในชุมชน เชน ปงหาง
3.8 ปญหาการดําเนินธุรกิจของกลุมหรือชุมชนยังขาดความเขาใจในการบริหาร การวางแผน การจัดการและ
การตลาด
3.9 สินคาของชุมชนยังไมไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน และขาดตลาดรองรับอยางเพียงพอ
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4.1 ปญหาระบบสาธารณสุขพื้นฐานยังไมครอบคลุมทั่วถึง
4.2 ปญหาในชุมชนบางจุดอาจกอใหเกิดชุมชนแออัดในอนาคตได
4.3 ปญหากลุมวัยรุน คึกคะนอง ทําลายทรัพยสินของทางราชการหรือที่สาธารณประโยชน กอปญหาสังคม
ในวงกวาง
4.4 ปญหาการขาดมาตรการในการปองกันและปราบปรามกลุมกอกวนเมืองอยางเด็ดขาด สรางความ
เดือดรอนแกประชาชน
4.5 ปญหาผูเสพ ผูขาย ผูซื้อยังมีเหลืออยูหลังจากรัฐบาลประกาศชนะยาเสพติดแลว ซึ่งจะตองดําเนินการ
ปราบปรามตอไป
4.6 ปญหากลุมผูติดเชื้อเอดส ยังไมไดรับการยอมรับจากสังคม และความชวยเหลือจากหนวยงาน
4.7 ปญหาการระบบการดูแลชีวิตและทรัพยสินยังขาดการดูแลอยางทั่วถึงและเพียงพอ
4.8 ปญหาการใชทรัพยากรรวมกันยังขาดระบบการจัดการที่ดีทําใหชุมชนไมไดรับประโยชนอยางทั่วถึง
4.9 ปญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน สมาชิกในครัวเรือนตองรับผิดชอบทํางานนอกบาน
4.10 ปญหาของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง
4.11 ปญหาเด็ก เยาวชนยังขาดโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีอยางเทาเทียมกัน หรือขาดศูนยการ
เรียนรูชุมชน
4.12 ปญหาชุมชนขาดสถานที่ในการออกกําลังกายที่ไดมาตรฐาน
4.13 ปญหาชุมชนขาดการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
4.14 ปญหาเด็ก เยาวชน ไมเขาวัดเพื่อสืบทอดประเพณี ความเชื่อ และขัดเกลาจิตใจ
4.15 ปญหาการบริหารจัดการของกลุมบางกลุมในชุมชนยังขาดความเปนเอกภาค ทําใหเกิดความแตกแยกใน
ชุมชน
4.16 ปญหาการขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวในชุมชนยังไมทั่วถึง
4.17 ปญหาการขาดความรวมมือของประชาชน เอกชนในการชําระภาษีตาง ๆ ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพราะประชาชนยังไมเขาใจตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ปญหาดานการเมือง - การปกครอง - การบริหาร
5.1 ปญหาระหวางผูนําชุมชนกับกํานัน ผูใหญบานยังขาดความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตนเอง ซึ่ง
เปนปญหาตอความรวมมือของประชาชนในชุมชน
5.2 ประชาชน ไมเขาใจในบทบาท และหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหไมใหความรวมมือใน
การชําระภาษีแกเทศบาล
5.3 ปญหาการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของเทศบาล และชุมชนยังไมทั่วถึง และประชาชน ไมใหความ
สนใจตอเสียงตามสายของเทศบาล
5.4 ปญหาอาคารสํานักงานคับแคบ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ยังไมเปนสัดสวน
5.5 ปญหาการใหความชวยเหลือภัยพิบัติ หรือเหตุอัคคีภัย มีความลาชา ไมสามารถระงับเหตุไดทันทั้งกอน
เกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังการเกิดเหตุในการใหความชวยเหลือ
5.6 การใชบริการของประชาชนยังไมเขาใจเกี่ยวกับระบบขั้นตอนการใชบริการทางราชการ และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ยังไมเปนระบบขั้นตอนที่ชัดเจน
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เครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน และงบประมาณดําเนินการ
5.8 ปญหาความแตกแยกทางความคิดของประชาชนในชุมชนทําใหเปนปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ของชุมชนในการพัฒนาตาง ๆ
5.9 ปญหาปริมาณงานกับบุคคลผูรับผิดชอบไมสอดคลองกัน
จากปญหาที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในชุมชนทั้ง 5 ดานดังกลาวมานั้น เปนปญหาที่ทางราชการทั้งระดับรัฐบาล
ระดับจังหวัด อําเภอ และที่สําคัญที่สุดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญอยางมากที่จะแกปญหาใหแกชุมชนและ
พื้นที่ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายทุก ๆ ดาน ในพื้นที่ 11 ชุมชน /หมูบาน โดยยึดประชาชนเปนเปาหมายการแกปญหา
ซึ่งคาดวาแนวโนมจากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดปรับปรุงระบบการใหความชวยเหลือและบริการประชาชนคาดวา
ประชาชนจะไดรับความพึงพอใจ และเกิดความเจริญรุงเรือง มีความเปลี่ยนทั้งทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสังคม โดยยึด
การพัฒนาอยางยั่งยืน

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ศักยภาพโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาเทศบาลตําบลอุโมงค ไดใชเทคนิค
การวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
S = Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่ชวยใหการพัฒนาของเทศบาลประสบผลสําเร็จ
W = Weaknesses หรือจุดดอย หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซึ่งหากไมไดรับการแกไข อาจุเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ของเทศบาล ทําใหการพัฒนาอาจไมประสบผลสําเร็จตามแผนที่วางไว
O = Opportunities หรือโอกาส หมายถึง ปจจัยเกื้อหนุนภายนอกที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาล ปจจัย
เหลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะตองมีการติดตาม คาดคะเน และหาโอกาสที่จะเอาปจจัยเกื้อหนุนเหลานี้มาใช
ประโยชนตอการพัฒนาใหมากที่สุด
T = Threats หรือภัยคุกคาม หมายถึงปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่เปนผลเสียตอ การ
พัฒนา
จุดแข็งของเทศบาลตําบลอุโมงค
1. อยูใกลกับเมืองเชียงใหม เปนเขตติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งเชียงใหม
ถือวาเปนเมืองที่เจริญ มีพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง ซึ่งจะทําใหเทศบาลมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปดวย ตามแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Growth Center
2. เทศบาลตําบลอุโมงค ตั้งอยูระหวางเมืองเชียงใหมกับเมืองลําพูน โดยมีถนนสายหลักเปนตัวเชื่อม จํานวน
2 สายดวยกันคือ ถนนสายซุปเปอรเชียงใหม – ลําปาง และถนนสายเกาเชียงใหม – ลําพูน ทําใหการคมนาคมการเดินทาง
ระหวางเมืองเชียงใหม และเมืองลําพูนเปนไปดวยความสะดวก และปจจุบัน รัฐบาลไดสรางถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road)
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วอีกเสนทางหนึ่ง
3. มีสถาบันการศึกษาตั้งอยูโดยรอบ ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วิทยาลัยอาชีพทั้ง
เชียงใหมและลําพูน ทําใหสามารถสงเสริมการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดโดยการนําความรูทางดานวิชาการเชื่อมโยง
กับความรูของชุมชนไดสะดวกและงาย
4. มีโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความพรอม สะดวกสบาย ซึ่งเปนโอกาสใหสามารถ
นํางบประมาณไปพัฒนาดานอื่น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น
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มีการออมทรัพย สามารถระดมทุนพัฒนาดานตาง ๆ ได
6. มีน้ําดิบที่อุดมสมบูรณ เหมาะสมในการปลูกพืชทุกชนิด มีน้ํากิน น้ําใชในการเกษตรอยางเพียงพอ
สามารถสงเสริมอาชีพทางดานการเกษตรไดเปนอยางดี โดยมีพืชหลักคือ ลําไย
7. เปนแหลงผลิตลําไยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลําพูน
8. มีคลังสมอง กลุมพลังมวลชน นักคิดหรือผูมีความรู ความสามารถในพื้นที่เปนจํานวนมาก
9. มีชุมชนเขมแข็ง มีการรวมกลุมตาง ๆ มากมายทําใหงายตอการพัฒนา
10. เปนชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สืบตอกันมาอยางยาวนาน เปนชุมชนดั้งเดิม ซึ่งจะสังเกตไดจากในพื้นที่
จะมีวัดรางกระจัดกระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ มากมายหลายสิบวัด มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเดน เชน ขัวมุง
หางนาเจา เปนตน
11. มีพื้นที่บริเวณขางถนนซุปเปอร ซึ่งเปนเสนทางที่เชื่อตอกับนิคมอุตสาหกรรมลําพูน เหมาะสําหรับการ
เปนเครือขายโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนใหมาลงทุนในเขตพื้นที่ได
12. ยังเปนสังคมแหงการเอื้ออาทร มีความเปนชนบทที่อยูใกลกับตัวเมือง มีประเพณีเกา ๆ ที่มีการรวมกลุม
ชวยเหลือการทํางานกันใหเห็น มีระบบเครือญาติ มีประเพณีที่สําคัญปฏิบัติสืบตอกันมา เชน ประเพณีการตานกวยสลาก
ประเพณีดําหัวผูเฒา ผูแก ในวันขึ้นปใหม ประเพณีตั้งธรรมหลวง ประเพณีลอยกระทง เปนตน
13. ประชาชนมีการตื่นตัวในการดูแลปองกันรักษาสุขภาพของตนเอง
14. มีลําเหมืองปงหางถือเสมือนสายโลหิตของตําบลอุโมงคไหลผานกลางพื้นที่ ระยะทางประมาณ 5
กิโลเมตร
15. ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองสูง และใหความรวมมือในการพัฒนาดานตาง ๆ
จุดออนของเทศบาลตําบลอุโมงค
1. ชุมชนเริ่มขยาย มีการบุกรุกที่สาธารณะ และมีความตองการใชหรือบริโภคทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
อาจจะทําใหมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และที่สาธารณะในอนาคต
2. มีการปลูกสรางอาคารบานเรือน มีการถมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางเปนที่อยูอาศัย หรือสถานประกอบการคา
ทําใหสภาพแวดลอมของชุมชนเปลี่ยนไปแบบไรทิศทาง มีการทําถนน ถมดินปดกั้นทางน้ํา ทําใหทางน้ําไหลมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง และยากตอการวางแผนแกไข
3. การจัดการขยะมูลฝอยยังไมเปนมาตรฐาน ขาดประสิทธิภาพ อาจเกิดปญหาในอนาคตได
4. เริ่มมีปญหาการรองเรียนเรื่องมลภาวะจากชุมชน เชน น้ําเสีย กลิ่น เสียงดังจากโรงงาน เปนตน
5. มีการรุกล้ําลําเหมืองปงหาง และเหมืองซอยที่ตื้นเขินซึ่งอาจมีปญหาในการระบายน้ําในอนาคตได
6. คนรุนใหมเริ่มหันหลังใหอาชีพการเกษตรกรรม มีการหางานทําในนิคมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทําใหมี
ผลกระทบตอสถาบันของชุมชนเขมแข็งอยางมาก เชน สถาบันครอบครัว การใหความชวยเหลือกันและกันระหวางบุคคลหรือ
กลุมมีนอยลง ความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตรุนปู รุนยา เริ่มจางหายขาดการสืบทอด
7. มีการนําเอาที่ดินการเกษตรมาใชเพื่อเปนที่อยูอาศัยและกิจการพานิชยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เปนการใชที่ดิน
ผิดประเภท และยังไมมีการบังคับใชตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งจะทําใหชุมชนเจริญเติบโตแบบขาดการควบคุม และไรทิศทาง
8. พระภิกษุ สามเณรเริ่มลดลง หรือสวนมากเปนการบวชเพื่อศึกษาหรือเรียนตอ ทําใหดุลยภาพทางศีลธรรม
ของเยาวชนกับความเจริญที่เปลี่ยนแปลงมีมากยิ่งขึ้น ทําใหอาจเกิดการสูญเสียเอกลักษณทางวัฒนธรรม และการเยียวยาสังคม
ทางดานจิตใจเริ่มมีปญหา

- 38 9. อันตรายที่เกิดจากการสรางถนน / การจราจรตามแยกหรือทางเชื่อมถนนตาง ๆ ขาดระบบปองกัน และ
สัญญาณจราจร
10. ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงทําใหการรวมกลุมยากขึ้น ขาดผูนําที่เขาใจปญหาของชุมชน กระตุนใหชาวบาน
รวมกลุมและรวมมือกันพัฒนา
11. ราคาสินคาทางการเกษตรโดยเฉพาะลําไย ยังมีราคาต่ํา ขาดหลักประกันที่แนนอน ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพอคาคนกลาง
12. มีกิจการหอพักเพิ่มมากขึ้น และขาดการดูแลเอาใจใสจากเจาของ ผูประกอบการ ทําใหเปนแหลงมั่วสุม
ของวัยรุน มีปญหายาเสพติด และอาชญากรรม
13. ผูปกครองยังนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในเมือง ซึ่งมีสถานศึกษาที่ดีกวา ทําใหความสัมพันธของเด็กและ
ชุมชนในอนาคตเริ่มลดลง
14. แหลงความรูจากสถาบันการศึกษายังไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางเปนรูปธรรม
15. ขาดพื้นที่สาธารณประโยชน หรือแหลงเรียนรู แหลงนันทนาการที่ประชาชนทุกหมูเหลาไดมีโอกาสใช
ประโยชนรวมกัน
ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัด
ศักยภาพและโอกาส
1. โอกาสในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร สินคา
OTOP ใหไดมาตรฐานปอนตลาด โดยการนําเอาวัตถุดิบ
ที่มีอยูในพื้นที่มาแปรรูปหรือพัฒนาสรางอาชีพ รายไดแกราษฎร นอกจากนั้น การทําปุยหมัก เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และ
การทําไรนาสวนผสม และการทองเที่ยวเชิงเกษตร ยังเปนโอกาสที่สําคัญในอนาคต
2. โอกาสในการนําความรูจากสถาบันการศึกษาใหมาพัฒนาพื้นที่ การใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตสินคา การวิจัยการทดลองการแปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ
3. การพื้นที่เชื่อมตอกับจังหวัดเชียงใหม และนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ทําใหมีโอกาสรางแรงจูงใจแกนัก
ลงทุนใหมาลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางดานการเกษตร
4. อุโมงคเปนชุมชนที่มีมาแตเดิม มีศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเอง งายตอการนํามาสงเสริมและสราง
เอกลักษณเปนทุนทางสังคม ที่นํามาใชประโยชนได
5. โอกาสในการสรางตําบลอุโมงคใหเปนเมืองใชสําหรับที่อยูอาศัย เนื่องจากมีวัฒนธรรม ภูมิทัศนที่รมรื่น
สวยงามใกลกับแหลงทองเที่ยวทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน งายตอการสรางเมืองใหนาอยู เปนเมืองแหลงการอยูอาศัย
มีประชากรที่ดี มีคุณภาพชีวิต มีการบริการขั้นพื้นฐานที่สะดวกสบายไดโดยไมยาก
6. ชุมชนมีการเคลื่อนไหวทางสังคมสูง เหมาะแกการสงเสริม การสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยการ
รวมคิด รวมทํา รวมศึกษารวมแกปญหา และรวมรับผลสําเร็จ
7. ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะดานการคา การลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การรวมกลุมประกอบกิจกรรมของชุมชน มีโอกาสมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากอยูใกลกับเมืองเชนเชียงใหม มีการคมนาคมที่สะดวกและทั่วถึง
9. โอกาสนําความรูความสามารถจากปราชญหรือผูรูในหมูบาน ชุมชน ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ เขามารวม
พัฒนาในพื้นที่ได

- 39 ขอจํากัด
1. การอยูใกลเมืองที่เจริญและนิคมอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง และการเคลื่อนยายประชากร อาจทํา
ใหเกิดปญหาดานมลภาวะ ดานชุมชนแออัด และปญหาสังคม และอาชญากรรมตามมา
2. เยาวชนเขาสูแรงงานทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทํางานในตัวเมือง ตัวจังหวัด ทําใหอาจเกิด
ปญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธในชุมชนมีนอยลง สงผลตอการทํางานของ
ภาครัฐที่เขาไปสงเสริมมีความยากขึ้น
3. ขาดพื้นที่สาธารณะที่จะนํามาใชประโยชนบริการดานตาง ๆ แกชุมชน
4. ชุมชนยังขาดผูนํา ผูเขาใจกระบวนการจัดการกิจการของชุมชน ที่จะอุทิศตนเพื่อสวนรวมของชุมชนยังมี
นอย
5. ปญหาอาชญากรรมเริ่มมีมากขึ้น แตกําลัง อปพร. และบุคลากรมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร
6. ราคาที่ดินมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ
7. ขาดศูนยบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐาน เชน ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยสงเสริมสุขภาพ และศูนยออก
กําลังกาย
นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาวิจัยของคณาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง “องคกรชุมชน
เขมแข็งและการพัฒนารูปแบบเครือขายองคกรชุมชน (กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค) วิเคราะหจุดแจ็ง จุดออน
โอกาสและขอจํากัดของชุมชนไดดังนี้
1. จุดแข็งของชุมชน ไดแก
- มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
- มีการอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม
- มีพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร
- ผูนําชุมชนที่เสียสละในการทํางาน
2. จุดออนของชุมชน ไดแก
- การประชาสัมพันธ กิจกรรมชุมชนไมกวางขวาง
- มีความขัดแยงทางความคิดของชุมชน
- ปญหาการเกษตร เชน ปญหาราคาสินคาทางการเกษตร เปนตน
- กิจกรรมเพื่อสังคมมีนอย
- ขาดแหลงทุนสําหรับดําเนินงานของชุมชน
3. โอกาสของชุมชน ไดแก
- สามารถสรางกลุมและกิจกรรมมากขึ้น
- อาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น
- การพัฒนาความเปนผูนําได
4. ขอจํากัดของชุมชน ไดแก
- ขาดความรูในการบริหาร
- ขาดงบประมาณดําเนินการ
- ความเปนชุมชนเมือง

- 40 ผลการวิเคราะหขององคกรชุมชน ตําบลอุโมงค
1. จุดแข็ง ไดแก
- มีความรวมมือของสมาชิกองคกร
- มีผูนํากลุม
- มีทุนทางสังคม / ภูมิปญญาทองถิ่น
- มีกิจกรรมอาชีพและสังคม
2. จุดออน ไดแก
- การบริหารจัดการไมคอยดี
- ความขัดแยงทางความคิด
- ขาดการประชาสัมพันธองคกร
3. โอกาส ไดแก
- ผลผลิตและการตลาด
- มีการยอมรับมากขึ้น
- ทุนสนับสนุนจากเทศบาล
4. ขอจํากัด ไดแก
- งบประมาณจากภายนอก
- ขอมูลวิชาการในกลุม
- ความรูจากภายนอก
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4.5 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่อยูเย็นเปนสุข
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
ทองถิ่น
ป 54-58
1. มีสถานที่ บุคลากร การบริการ ดูแลรักษา 1) รอยละของสถานที่ บุคลากรตอ
1) ประชาชนรอยละ 70 ของพื้นที่
100%
สุขภาพประชาชน และเครื่องมือที่มี
ผูรับบริการในพื้นที่(ประชากร)
ไดรับบริการทั่วถึง
มาตรฐานบริการดานสาธารณสุข
2) รอยละของเครื่องมือตอผูบริการ
2) เครื่องมือตอรอยละของผูบริการ
100%
2. ประชาชนมีสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ
1)รอยละการลดการฆาตัวตาย การไมเกิด 1) ประชาชนมีสุขภาพจิต รางกายลด
100%
ปญญาที่ได มีการเผาระวังโรคอันตราย และ โรคคุกคามสุขภาพของประชาชนและ
การเสี่ยงในการเปนโรค รอยละ 40
ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได
ดูแลสุขภาพเบื้องตนได
3. ทุกชุมชนมีสวนสาธารณะและศูนยการ
1) รอยละของสวนสาธารณะและศูนย
1) สวนสาธารณะและศูนยบริการ
100%
ออกกําลังกายเพียงพอ
ออกกําลังกายตอประชาชนกรในพื้นที่
รอยละ 60 ของชุมชน/หมูบาน
2) ประชากรใชประโยชน รอยละ 60
100%
4. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการสิ่งอํานวย 1) รอยละระบบสาธารณูปโภค
1) ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
100%
ความสะดวกครบครัน สะอาด สวยงาม
สาธารณูปการ พื้นที่สีเขียวตอประชากร และพื้นที่สีเขียวรอยละ 70 ของพื้นที่
มีพื้นที่สีเขียว และการวางระบบผังเมืองที่ดี ในพื้นที่
5. เทศบาล ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดีตาม 1) รอยละของคะแนนที่ไดรับการ
1) คะแนนการประเมินธรรมาภิบาล
100%
หลักธรรมาภิบาล
ประเมินการบริหารจัดการ
รอยละ 80 ขึ้นไป
6. ประชาชนไดรับการสงเสริมตุณธรรม
1) รอยละของกิจกรรมดานการสงเสริม 1) กิจกรรมการดานการสงเสริม
100%
จริยธรรมยึดมั่นในหลักคําสอนการมีสวน
คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมรอยละ 60
รวม
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ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60 %
60%

ป 57
95%

ป 58
100%

10%
50%

20%
60%

20%
70%

20%
80%

30%
100%

60%

60%

60%

70%

80%

50%
50%

60%
60%

70%
70%

80%
80%

100%
100%

80%

90%

90%

95%

100%

60%

60%

70%

80%

100%

4.6 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เพื่อใหเกิดความสมดุล มั่นคง เปนธรรมและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
ป 54-58
90%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60%
70%

70%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

10%

20%

20%

10%

0%

ป 57
80%

ป 58
90%

1) รอยละของประชาชนที่ออมตาม
โครงการออมวันละบาท
2) รอยละของประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ประชาชนเกษตรกรนําเกษตรทฤษฎีใหม 1) รอยละของประชาชนเกษตรที่นํา
มาใชในการเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหมมาใชในการผลิตและ
เผยแพรความรู
3. ประชาชนมีสวนรวมในการสรางสังคมให 1) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมใน
สันติสุข เอื้ออาทรตอกัน สรางเครือขายคนดี กิจกรรมสรางสรรคสังคม

1) ประชาชนรวมโครงการออมวันละ
บาท รอยละ 50
2) ประชาชนมีสวนรวมกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม รอยละ 50
1) ประชาชนเกษตรกรนําเกษตรทฤษฎี
ใหมมาใชเปนแนวทางรอยละ 60
1) ประชาชนวนรอยละ 60 ของพื้นที่
รวมสงเสริมกิจกรรมความเอื้ออาทร
และเครือขายคนดี

80%

30%

40%

50%

60%

80%

4. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใหประชาชน
ไดมีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแพร
พระบรมราโชวาทในหมูประชาชน
5. สรางกระบวนการตรวจสอบความโปรงใส
ของประชาชน และรวมคิด รวมทํา รวม
แกปญหา
6. การกอสรางโครงการตาง ๆ ไมกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตประเพณีทองถิ่น

1) จํานวนกลุมพลังมวลชนที่รวม
กิจกรรมแตละครั้ง รอยละ 60

100%

80%

80%

80%

80%

80%

1) จํานวนโครงการที่มีประชาชนเปน
กรรมการตรวจสอบ รอยละ 60

70%

70%

70%

70%

70%

70%

1) ประชาชนไมไดรับความเดือนรอน
ฯและไมรองเรียนรอยละ 40
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100%

40%

50%

60%

80%

100%

1) รอยละของประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯทุกโอกาส
ตลอดป
1) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมเปน
กรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
โครงการตาง ๆ
1) รอยละของการดําเนินการโครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน

วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
7. สงเสริมใหกลุมพลังตาง ๆ มีบทบาทใน
การพัฒนาทุก ๆ ดานของเทศบาล
8. สรางเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยยึดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ไมเกิดผลกระทบตอคนรุนหลัง
9. สรางทรัพยากรธรรมชาติทดแทนสวนที่
สูญเสียไปใหประชาชนคนรุนตอ ๆ ไป

ตัวชี้วัด
1) รอยละของกระบวนการมีสวนรวม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1) จํานวนเครือขายในการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมในชุมชน

ขอมูลพื้นฐาน
1) ประชาชนมีชองทางตาม
กระบวนการมีสวนรวมของ มท.รอย
ละ 80
1) ชุมชนมีกลุมเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมทุกชุมชน รอยละ 60

1) รอยละของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รวมทั้ง 1) พื้นที่สีเขียวในพื้นที่เพิ่มขึ้น และ
แหลงน้ําธรรมชาติ
รักษาแหลงน้ําธรรมชาติ รอยละ 30

ป 54-58
100%

ป 54
60%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
70%
80%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

70%

80%

80%

50%

90%

ป 56
70%

ป 57
80%

ป 58
100%

80%

90%

100%

70%

70%

80%

4.7 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการอนุรักษและสงเสริมใหเปนเมืองที่มีเอกลักษณแหงภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย
ทองถิ่น
ป 54-58
ป 54
ป 55
100%
50%
60%
1. อนุรักษ และฟนฟูภูมิปญญาใหเขาถึงวิถี 1) รอยละของพอครูแมครูในชุมชนที่
1) พอครูแมครูภูมิปญญาไดรับการขึ้น
ชีวิตของประชาชนและถายทอดภูมิปญญา
ไดรับการขึ้นทะเบียน
ทะเบียนและมีบทบาทในการอนุรักษ
ใหแกเยาวชน
2) รอยละของเยาวชนที่รวมถายทอดภูมิ รอยละ 70
90%
60%
70%
ปญญา
2) เยาวชนไดรับการถายทอดภูมิ
ปญญา รอยละ 60
2. จัดระบบการบริหารองคความรูภูมิปญญา 1) รอยละของการผลิตหลักสูตรภูมิ
1) สถานศึกษา และประชาชนไดรับ
60%
50%
60%
ใหเปนหลักสูตรทองถิ่นทั้งในและนอก
ปญญาทองถิ่น และการบริการองค
ความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นรอยละ
ระบบการศึกษา
ความรูดานภูมิปญญา
60
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ป 57
90%

ป 58
100%

วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ทองถิ่น
3. พัฒนาและสรางเครื่องขายทางวัฒนธรรม 1) รอยละของกลุมเครือขายทาง
เฝาระวังไมใหผิดจากประเพณีปฏิบัติ และมี วัฒนธรรมในชุมชน
คลังสมองดานภูมิปญญาใหคําแนะนําปรึกษา 2) รอยละของการจัดกิจกรรมไดรับ
คําแนะนําปรึกษาจากคลังสมอง
4. สงเสริมโดยจัดใหมีสถานที่แสดงทาง
1) รอยละของกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น
วัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาล
5. สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นที่ 1) รอยละของที่อยูอาศัย วัดสิ่งกอสราง
เปนรูปธรรมทั้งที่อยูอาศัย วัดใหคงไวสืบไป ตาง ๆ
6. สงเสริมเอกลักษณทางประเพณีความเชื่อ 1) รอยละของครัวเรือน ชุมชนที่ยึดถือ
แบบดั้งเดิมในระดับครอบครัว ชุมชนและ
ประเพณีความเชื่อ
สังคม
7. สงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดย 1) รอยละกิจกรรมที่สงเสริมการ
ไมทําลายเอกลักษณวัฒนธรรมประเพณีของ ทองเที่ยว
ทองถิ่น

ขอมูลพื้นฐาน
1) ชุมชนมีกลุมเครือขายเฝาระวัง
รอยละ 60
2) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงานรอยละ
60
1) จํานวนกิจกรรมที่จัดใหมีการเผย
แพรวัฒนธรรม รอยละ 60
1) จํานวนที่อยูอาศัย สิ่งกอสรางใน
พื้นที่รอยละ 50
1) จํานวนครัวเรือน ชุมชนยึดถือตาม
ประเพณีความเชื่อรอยละ 70
1) จํานวนกิจกรรมที่แสดงถึง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น
รอยละ 50
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ป 54-58
100%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
70%
60%

90%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

80%

60%

70%

80%

80%

80%

80%

50%

60%

70%

80%

80%

ป 57
80%

ป 58
100%

4.8 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1. จัดใหมีระบบการบริหารจัดการดาน
การศึกษาพัฒนาองคความรูอยางเปนระบบ
2. สงเสริมการจัดบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
ดานการศึกษาใหประชาชนอยางทั่วถึง มี
แหลงเรียนรู พัฒนาการศึกษาและประชาชน
มีสิทธิในการเรียนรูตามความถนัดอยางเทา
เทียมกัน
3. พัฒนาคุณภาพคน ชุมชนสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรูตามหลักคุณธรรม
ประชาชนสามารถนําความรูมาพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตอทองถิ่น
4. กอสรางศูนยเรียนรูชุมชน มีระบบการ
บริการวิชาการเปนหมวดหมูแกประชาชน
และศูนยอินเตอรเน็ตตําบลบริการขอมูล
เกี่ยวกับทองถิ่น
5. สงเสริมและพัฒนาศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯเปนศูนยรวม
ทางวิชาการเกษตร ประชุม ฝกอบรม สัมมนา
เกษตรการในพื้นที่ และพัฒนาสินคาเกษตร

ตัวชี้วัด
1) รอยละของกิจกรรมดานวิชาการ องค
ความรูที่เผยแพรสูประชาชน
1) รอยละของประชาชนไดรับการศึกษา
2) รอยละของแหลงเรียนรูในพื้นที่
3) รอยละของงบประมาณสงเสริมดาน
การศึกษา
1) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

ขอมูลพื้นฐาน
1) ประชาชนเขารวมชม ศึกษา
กิจกรรมดานวิชาการรอยละ 50
1) ประชาชนไดรับการศึกษา
รอยละ 60
2) แหลงเรียนรูในพื้นที่ รอยละ 60
3) งบประมาณดานการศึกษารอยละ
30%
1) ประชาชนที่อยูในกลุมเสี่ยงตอ
อบายมุข และโอกาสการกระทํา
ความผิด รอยละ 30

1) ศูนยการเรียนรูที่มีเปนแหลงบริการ
ความรู รอยละ 60
2) รอยละของประชาชนผูใชบริการศูนย 2) ประชาชนใชบริการรอยละ 10
อินเตอรเน็ตตําบล
1) รอยละของกิจกรรมศูนยบริการฯ การ 1) เครือขายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ประชุม อบรม สัมมนา
ไดรับบริการ รอยละ 20
2) รอยละของสินคาการเกษตรที่มี
2) สินคาเกษตรเปนที่ตองการของ
คุณภาพ
ตลาด รอยละ 30
- 53 1) รอยละของศูนยเรียนรูในชุมชน

ป 54-58
80%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60%
70%

80%

60%

70%

80%

80%

80%

80%
40%

60%
10%

60%
20%

60%
20%

70%
30%

80%
40%

100%

50%

60%

70%

80%

100%

70%

20%

30%

30%

40%

70%

50%

20%

30%

30%

40%

50%

30%

20%

20%

30%

30%

30%

50%

30%

30%

40%

50%

50%

ป 57
80%

ป 58
80%

4.9 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพบริหาร
และจัดการอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประชาชน หนวยงาน องคกร
3. สงเสริมและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ
4. พัฒนาการดําเนินงานของชุมชนอยางมี
ระบบและตอเนื่องเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการบริหารงาน

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

1) รอยละของการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมืออุปกรณนวัตกรรมใหมมาใช

1) บุคลากรไดรับการพัฒนา มี
เครื่องมืออุปกรณและนวัตกรรมใหม
ๆ รอยละ 60
1) รอยละของกิจกรมที่มีประชาชน
1) ประชาชน องคกรมีสวนรวมรอยละ
หนวยงานมีสวนรวม
80
1) รอยละของประชาชนมาใชในเลือกตั้ง 2) ประชาชนมีสวนรวมและใชสิทธิ
ทางการเมืองไมนอยกวารอยละ 80
1) รอยละของกรรมการชุมชนเขารวม
1) กรรมการชุมชนเขารวมอบรม
อบรม และศึกษาดูงาน
ทัศนศึกษาดูงาน รอยละ 80
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ป 54-58
80%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60%
70%

100%

80%

80%

90%

100% 100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

70%

80%

80%

80%

ป 57
80%

ป 58
80%

บทที่ 4

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.1 แนวคิดในการจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (ระยะ 5 ป)

การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา เปนการกําหนด
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่มองออกไปในอนาคต โดยมีการวางกลยุทธที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม และ
ความสามารถขององคกรที่จะผลักดันใหการพัฒนาไปสูจุดหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. เปนการมองออกไปในอนาคตและมีกลยุทธรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต
2. ตองสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส ขอจํากัดตาง ๆ ของพื้นที่ มีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคบนพื้นฐานของขอมูล ขอเท็จจริงที่มีอยู
3. เปนการมองปญหาแบบองครวมอยางเปนระบบ ครอบคลุมทุกดาน
4. เกิดจากการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
เทศบาลตําบลอุโมงค ไดดําเนินการประชุมทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จึง
ไดกําหนดวิสัยทัศนเปนเปาหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลอุโมงค ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554 – 2558) ดังนี้

“อุโมงคเมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีสวนรวม ศูนยรวมแหงภูมิปญญา”

4.2 การแปลงวิสัยทัศน (Vision) เปนภารกิจหลักหรือพันธกิจ(Mission)การพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศนจะไมมีประโยชน หากไมมีกลไกรองรับ เพื่อดําเนินไปสูเปาหมาย จากวิสัยทัศน (
vision) ตอง
นําไปสูพันธกิจ (Mission) วัตถุประสงคและเปาหมาย มีการกําหนดยุทธศาสตร (Strategies) ในแตละพันธกิจใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และนอกจากนั้นแตละยุทธศาสตร ยังตองกําหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงานโครงการรองรับไวดวย
วิสัยทัศน
พันธกิจ
วัตถุประสงค
ยุทธศาสตร
แนว
แผนงาน/
และเปาหมาย
ทางการ
โครงการ
พัฒนา
จาก
วิสัยทัศน (Vision) เทศบาล แปลงเปนพันธกิจ (Mission) ได 4 พันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่อยูเย็นเปนสุข
ตําบลอุโมงค เปนชุมชนดั้งเดิม มีพื้นที่อุดมสมบูรณ ผูคนมีน้ําใจอัธยาศัยไมตรีงาม มีชุมชนเขมแข็ง มี
วัฒนธรรมความเชื่อ ประเพณีเปนเอกลักษณของตนเองสืบตอกันมา มีความสงบรมเย็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสืบ
ทอดมาแตอดีต สิ่งเปนทุนทางสังคมที่มีอยู แตสภาพการพัฒนาความเจริญในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอสภาพ
ความนาอยูของตําบลอุโมงคที่เคยมีมา ดังนั้น การพัฒนาของเทศบาลในอนาคต จําตองกําหนดพันธกิจดานความเปนเมืองที่อยูเย็น
เปนสุขใหชัดเจน ซึ่งหมายถึง
1) มีสถานที่และมาตรฐานการบริการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย รวมทั้งมี
เครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอตอการใหบริการแกประชาชน
2) ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพอยางรอบดาน มีการเฝาระวังโรคติดตอและโรคไมติดตอที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ และสงเสริมประชาชนไดตรวจสุขภาพประจําป มีความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองใหสมบูรณทั้งทางกาย
และจิตใจ

- 42 3) มีสวนสาธารณะและศูนยการออกกําลังกายของประชาชนซึ่งเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งในสังคมเมืองที่เต็มไปดวยการแขงขัน ตองจัดใหมีสถานที่ผอนคลายออกกําลังกายสําหรับประชาชนอยาง
เพียงพอ
4) เปนเมืองที่สวยงามสะอาดเรียบรอย มีการวางผังเมืองใหเปนระบบ ซึ่งมีความสะดวกสบาย การคมนาคมที่ดี
มีถนนสะพาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน ตลอดจนมีภูมิทัศนสวยงามมีพื้นที่สีเขียวสรางภูมิทัศนทางสายตา
มีสิ่งแวดลอมที่ดี
5) หนวยงานราชการ และเอกชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
6) ประชาชนมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักพระธรรมคําสอนของศาสนา และมีความภูมิใจและรักในความเปน
ทองถิ่น(ตําบลอุโมงค) และใหความรวมมือในการพัฒนา
2. พัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
เทศบาลตําบลอุโมงค ไดคํานึงถึงความเปนชุมชนดั้งเดิมทั้งในทางกายภาพ อันหมายถึง สภาพทางภูมิศาสตร
โบราณสถาน วัดดั้งเดิมของชุมชนตาง ๆ แหลงพื้นที่ที่เปนประวัติศาสตรของชุมชน ตลอดจนอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยอัน
ทรงคุณคาทางสถาปตยกรรมเปนเอกลักษณของชุมชน เชน อาคารแปดเหลี่ยม หรือหางนาเจา บานบาเกาที่คนพบในชุมชน เปน
ตน จะตองมีการอนุรักษไวใหชนรุนหลัง ดังนั้น การพัฒนาจะตองคํานึงถึงความเปนชุมชนอุโมงคดังกลาว เนนการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การตอบสนองความตองการในปจจุบัน โดยไม
สงผลกระทบตอความสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการของคนรุนตอ ๆ ไป การพัฒนาที่ยั่งยืนตองอาศัยความรวมแรงรวม
ใจของผูคนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสําหรับลูกหลานและคนรุนหลัง (คูมือการเสริมประสิทธิภาพการวางแผนและจัด
การเมืองของทองถิ่น หนา 6,2545)
จากความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกลาว ลักษณะการพัฒนาจะตองมีกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนซึ่ง
ไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งที่เปนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และโครงการของรัฐบาล (โครงการขนาดใหญ) และ
ความยั่งยืนที่แทจริงจะตองประกอบไปดวย
1) สงเสริมใหประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพดําเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รูจักออม รูจักใชอยางประหยัด ไมฟุงเฟอตามสมัยบริโภคนิยม
2) สงเสริมประชาชนที่มีอาชีพทางการเกษตรดําเนินชีวิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
3) สงเสริมและสรางชุมชนใหเปนสังคมแหงความเอื้ออาทรตอกันตามหลักศาสนา และสงเสริมคนดีศรีอุโมงค
ใหเปนแบบอยางสรางเครือขายใหทั่วถึงในสังคมชุมชนทุกกลุมอายุ
4) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเฉลิมพระเกียรติในปมหามงคลและ
โอกาสตาง ๆ ทุกป สรางจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย และยึดความรูรักสามัคคี และสมานฉันท
5) มีกระบวนการตรวจสอบโปรงใส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอวิถีชีวิตของชุมชนในโครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(เทศบาล) และของรัฐบาลทุกโครงการ โดยกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมคิด รวมทํา รวม
แกปญหา
6) การดําเนินการกอสราง หรือพัฒนาใด ๆ ของเทศบาลมีการวิเคราะหถึงความคุมคา และไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิตสถาบันครอบครัว ชุมชน ประเพณีความเชื่อของประชาชน
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และมีบทบาทแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทุก ๆ ดาน เชน ดานสังคม เศรษฐกิจ เปนตน โดยไมกอใหเกิดความแตกแยกใน
ชุมชน
8) การพัฒนาตองคํานึงคนรุนหลังซึ่งจะสงผลกระทบตอคนรุนตอไปในอนาคต โดยเฉพาะการพิทักษรักษา
สิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะและปองกันมลภาวะ
9) สงเสริมการพึ่งตนเอง ใชทรัพยากรในทองถิ่นซึ่งสามารถสงการดูแลใหคนรุนตอไปไดและอยูไดดวย
ตนเอง รวมทั้งอาศัยผลที่งอกเงยอาศัยดอกผลที่จะใชตนทุนใหหมดไป เชน ใชทรัพยากรหมุนเวียนไมเกินขีดความสามารถของ
ธรรมชาติที่จะผลิตขึ้นทดแทนใหใชใหมได เปนตน
3. อนุรักษและสงเสริมใหเปนเมืองที่มีเอกลักษณแหงภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ตําบลอุโมงค เปนชุมชนดั้งเดิมตามที่ไดกลาวมา ดังนั้น การพัฒนาใหเปนเมืองที่มีเอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จึงเปนสิ่งที่สามารถทําได ทั้งนี้ เพราะสังคมตําบลอุโมงค มีทุนทางสังคมทางดานภูมิปญญาทองถิ่น
กระจายทั่วทุกชุมชน ทั้งนี้ จะตองดึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหสามารถรวมกลุมกันขึ้น โดยเทศบาล ใหการ
สนับสนุนดานสถานที่งบประมาณใหกลุมคลังสมองดังกลาว มีบทบาทในการเผยแพร ถายทอดใหแกคนรุนปจจุบันใหสามารถ
เรียนรูและถายทอดตอไปได ดังนั้น การพัฒนาเมืองใหมีเอกลักษณแหงภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี จะตองมีความ
ครอบคลุมและดําเนินการดังนี้
1) อนุรักษ และฟนฟูภูมิปญญาทุกรูปแบบใหเขาถึงวิถีชีวิตและพัฒนาใหมีความยั่งยืนรวมทั้งสงเสริมใหมีการ
ถายทอดภูมิปญญาทุกสาขา เชน คาวจอย ดนตรีพื้นเมือง หัตถกรรม จักสาน เปนตน ใหแกนักเรียน เยาวชนตามโครงการอุยสอน
หลาน
2) จัดใหมีการบริหารจัดการองคความรู(
KM) ดานภูมิปญญาอยางเปนระบบ
3) ประชาชนมีคานิยมความเปนวิถีชีวิตลานนา ทั้งวัฒนธรรมภาษาพูด วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการ
อยู การกินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย และสรางเครือขายวัฒนธรรมทําหนาที่เฝาระวังภูมิปญญา ประเพณีไมใหผิดเพี้ยนจากเดิม
โดยอาศัยทรัพยากรทางดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนคลังสมองเปนที่ยอมรับของชุมชนใหคําแนะนําปรึกษาในการจัดงานประเพณี
ตาง ๆ ของเทศบาล หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
4) จัดใหมีขวงวัฒนธรรม หรือลานวัฒนธรรมสําหรับเปนเวทีแสดงของประชาชนในชุมชน และตามเทศบาล
หรือโอกาสตาง ๆ เชน ประเพณียี่เปง ประเพณีปใหมเมือง ฯลฯ เปนตน
5) มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนเอกลักษณศิลปะทั้งที่เปนรูปธรรม เชน ศิลปะการกอสรางบานเรือน
ที่อยูอาศัยดั้งเดิมแบบลานนา ศิลปะแหลงโบราณสถาน วัด โบราณวัตถุที่มีมาแตดั้งเดิม ศิลปะการแสดงซึ่งสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษเปนรุน ๆ ทั้งนี้ศิลปะเหลานั้น ผสมผสานหรือแฝงไปดวยวัฒนธรรมความเชื่อที่ทรงคุณคายิ่ง ควรแกการอนุรักษ
ปกปอง สืบทอดไมใหสูญหายไปในคนยุคปจจุบัน
6) เอกลักษณทางประเพณี เปนวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาถือไดวาเปนประเพณีแบบที่เกิดขึ้นในทุกระดับ
ของหนวยในสังคม เชน ประเพณีระดับครัวเรือน หรือครอบครัว มีการบายศรีสูขวัญ บายศรีลูกแกว พิธีทําบุญงานศพ เปนตน ใน
ประเพณีระดับกวางหรือสังคมลานนาทั่วไป เชน ประเพณีสงกรานต (จะมีวิธีปฏิบัติในรายละเอียดในประเพณีเหลานั้น เชน การ
รดน้ําดําหัวผูเฒาผูแก) ประเพณีทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา การตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณีวัน
ลอยกระทง ประเพณีตานกวยสลาก ประเพณีขึ้นบานใหม บวชนาค ฯลฯ ซึ่งมีมากมายในวิถีชีวิตของคนลานนาจะตองคงอยูตอไป

- 44 7) สงเสริมการทองเที่ยวหรือการพัฒนาจะตองไมทําลายเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนภายใต
การสรางพลังหรือภูมิตานทานตอวัฒนธรรมตะวันตกจากภายนอกในยุคการเปลี่ยนแปลงไรขีดจํากัดหรือยุคโลกาภิวัฒน เพื่อ
ไมใหถูกวัฒนธรรมตะวันตกครอบงําหรือดูดกลืนวัฒนธรรมประเพณีลานนา
4. พัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ปจจุบันการพัฒนาเมืองใหกาวไกลทันตอการเปลี่ยนแปลง องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเทศบาล และ
รัฐบาลไดคํานึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก โดยการที่จะสามารถพัฒนาดานตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ สิ่งที่สําคัญที่สุด
จะตองมีการพัฒนาการศึกษา ใหมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะวิทยาการสมัยใหม เชน เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนการเสริมสรางศักยภาพของเมืองใหสามารถแขงขันในเวทีทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และระหวางประเทศ ทั้งนี้
เทศบาล จัดใหมีการพัฒนาดานการศึกษาใหสามารถแขงขันในระบบเศรษฐกิจแบบเปด หรือเสรีการคาได ทั้งนี้ ยังคงรักษาไวซึ่ง
ภูมิปญญาทองถิ่นไว และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน การลงทุนในพื้นที่ตําบลอุโมงค การขยายเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะทุนขามชาติ ดังนั้น จะตองพัฒนาดานการศึกษาคุณภาพ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพรองรับตลาดแรงงานดังกลาว พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวางควบคูกับ
จังหวัดเชียงใหม และเมืองลําพูน เชื่อมโยงอยางทั่วถึงทั้งนี้ การลงทุนจะตองเนนใหสรางรายไดแกประชาชนในพื้นที่เปนหลัก จึง
จําเปนตองปรับทิศทางการพัฒนาการศึกษาอยางทั่วถึง และการพัฒนาเมืองใหเปนแหลงการลงทุนอุตสาหกรรม ตองมีการจัดใหมี
ศูนยใหเกิดขึ้นในชุมชนกลาวคือ
1) จัดใหมีระบบการบริหารจัดการดานการศึกษา และพัฒนาองคความรูอยางเปนระบบ
2) จัดใหมีแหลงเรียนรูใหแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาใหแกประชาชนใหมีสิทธิทางการศึกษา และสิทธิในการเลือกที่จะเรียนรูตามความถนัดของตนเองอยางเทาเทียมกัน
3) ประชาชนไดรับการศึกษาตามหลักความรูคูคุณธรรม สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน นําตน นํา
คนและกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง เรียนรูอยางเทาทันเหตุการณ สามารถนํา
ความรู ประสบการณที่ไดรับทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม และ
ทองถิ่นเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศ
4) ศูนยการเรียนรูชุมชน ประกอบดวยหองสมุดที่เปนระบบ และมีหมวดหมู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
สามารถศึกษาหาความรู คนควา วิจัยตาง ๆ ได และมีหองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไดอยาง
กวางขวาง สามารถปรับตัวเองไดในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
5) ศูนยเทคโนโลยีการเกษตร จะเปนศูนยรวมทางดานความรูทางวิชาการ การพัฒนา ประชุม ฝกอบรม
สัมมนา สําหรับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร เพื่อพัฒนาสินคา ผลผลิตทางการเกษตรใหได
มาตรฐาน

4.3 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลอุโมงค กําหนดไดกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่อยูเย็นเปนสุข
1.1 เพื่อจัดสรางสถานที่ใหเพียงพอตอการใหบริการและจัดบุคลากรใหบริการ ดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย และจัดหาเครื่องมือที่มีมาตรฐานสําหรับบริการดานสาธารณสุข
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ติดตอ และไมติดตอที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงและประชาชนมีความรูสามารถดูแลสุขภาพกาย
และจิตใจของตนเองไดอยางเหมาะสม
1.3 เพื่อดําเนินการจัดสรางสวนสาธารณะและศูนยการออกกําลังกายของประชาชนใหเพียงพอในทุกชุมชน
1.4 เพื่อพัฒนาการดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
บริการสาธารณะครบครัน สะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสรางภูมิทัศนทางสายตาภายใตการควบคุมการ
วางระบบผังเมือง
1.5 เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลอุโมงค หนวยงานสวนราชการ เอกชน ชุมชนมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความรู ความเชี่ยวชาญและทัศนคติที่ดีในการทํางาน ยึดในหลักคุณธรรม จริยธรรม
1.6 เพื่อดําเนินการกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนา และมีความ
ภูมิใจและความเปนทองถิ่นในหมูประชาชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน
2) วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
2.1 เพื่อพัฒนาและสรางหลักทางสายกลางในการบริหารและการพัฒนาในทุกระดับตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บนเงื่อนไขความรูคูคุณธรรม นําไปสูชีวิตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่กาวหนาอยางสมดุล มั่นคง เปนธรรม
และยั่งยืน
2.2 เพื่อสงเสริมและเผยแพรแนวคิดการดําเนินงานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนสังคมที่มีสันติสุข มีความเอื้ออาทรตอ
กันตามหลักศาสนา สรางเครือขายคนดีในชุมชนทุกกลุมอายุ
2.4 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ฯ และทุก ๆ ป โดยเผยแพรพระบรมราโชวาทใหประชาชนยึดเปนแนวทางปฏิบัติ เชน การรูรักสามัคคี เปนตน
2.5 เพื่อสรางกระบวนการตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ ของเทศบาล และรัฐบาลที่ดําเนินการในพื้นที่
ใหมีประสิทธิภาพโปรงใส เปนธรรม โดยหลักรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา
2.6 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความคุมคาไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(ตามแนวทางมาตรฐานจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม)วิถีชีวิตตลอดจนประเพณีความเชื่อของประชาชนในชุมชน
2.7 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุมพลังตาง ๆ ใหมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทุก ๆ ดาน
โดยยึดหลักคุณธรรม ความสามัคคี เอื้ออาทรและสมานฉันทของสังคม
2.8 เพื่อดําเนินการใหการพัฒนาไมใหเกิดผลกระทบตอคนรุนหลัง โดยสรางเครือขายการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะ ปริมาณมลภาวะ
2.9 เพื่อดําเนินการสรางทรัพยากรธรรมชาติทดแทนสวนที่สูญเสียไปใหเกิดขึ้นสามารถสงตอใหประชาชนคน
รุนตอ ๆ ไป
3) วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการอนุรักษและสงเสริมใหเปนเมืองที่มีเอกลักษณแหงภูมิปญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 เพื่ออนุรักษ และฟนฟูภูมิปญญาทุกแขนงใหเขาถึงวิถีชีวิตของประชาชน และสงเสริมใหมีการถายทอดภูมิ
ปญญาใหแกเยาวชน นักเรียน คนรุนใหมใหคงอยูสืบไป
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ดานภูมิปญญาแตละดาน และจัดใหมีแหลงเรียนรูถายทอด
3.3 เพื่อพัฒนาและสรางเครือขายวัฒนธรรมเฝาระวังภูมิปญญา ประเพณีไมใหผิดเพี้ยน และการดําเนินการ
สรางคานิยมความเปนวิถีชีวิตลานนาทั้งการแตงกาย ภาษาพูด วิถีการใชชีวิตอยางเหมาะสม ใหมีความเขมแข็ง มีคลังสมองดานภูมิ
ปญญาใหคําแนะนําปรึกษาในการจัดงานประเพณีตาง ๆ
3.4 เพื่อดําเนินการจัดใหมีขวงวัฒนธรรม หรือลานวัฒนธรรมสําหรับเปนเวทีแสดงของประชาชนในโอกาส
การจัดงานสงเสริมประเพณีตาง ๆ ของเทศบาล
3.5 เพื่อสงเสริมและสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่นแบบลานนาที่เปนรูปธรรม โดยการออกแบบ
และดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัย ศาสนสถาน วัดฯลฯ ใหคงไวสืบไป
3.6 เพื่อสงเสริมและสรางเอกลักษณทางประเพณีความเชื่อแบบดั้งเดิมในทุกระดับทั้งระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคมใหคงอยูสืบไป
3.7 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางเหมาะสม โดยไมทําลายเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่น
4) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
4.1 เพื่อพัฒนาและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการดานการศึกษาและพัฒนาองคความรูอยางเปนระบบ
4.2 เพื่อสงเสริมการจัดบริการสังคมขั้นพื้นฐานดานการศึกษาใหประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรมมีแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหแกประชาชนตามสิทธิทางการศึกษา และสิทธิในการเลือกเรียนรูตามความถนัด
ของตนเองอยางเทาเทียมกัน
4.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพคน และชุมชนสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตามหลักคุณธรรมนําความรูทั้งใน
ระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ประชาชนนําความรูมาพัฒนาใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคมทองถิ่น
4.4 เพื่อดําเนินการกอสรางศูนยการเรียนรูชุมชน มีระบบการบริการหมวดหมูแขนงวิชาแกนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนในทุกชุมชน รวมทั้งจัดใหมีศูนยอินเตอรเน็ตตําบลบริการขอมูลขาวสารในการศึกษาหาความรู คนควา วิจัยตาง ๆ
และเกี่ยวกับทองถิ่น
4.5 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอุโมงค ใหเปนศูนยรวม
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเกษตร การประชุม ฝกอบรม สัมมนาเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาทาง
การเกษตร
5) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร
5.1 เพื่อดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
5.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา
5.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับการเมืองทองถิ่น
การเมืองระดับชาติ โดยประชาชนมีจิตสํานึกสรางระบบการตรวจสอบของประชาชนใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงาน
5.4 เพื่อดําเนินการพัฒนาการดําเนินงานของชุมชนอยางมีระบบและตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการบริการสาธารณสุข และการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดิการ
1) สงเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองครวม
2) พัฒนาและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณดานการบริการสาธารณสุข
3) ควบคุม ปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
4) สงเสริมการแพทยแผนไทยและการบริการสาธารณสุข แพทยทางเลือก
5) สงเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนใหเหมาะสมตามวัย
6) สงเสริมสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาส
7) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการมีสวนรวมของประชาชนดานการเมือง
การบริหาร และการบริการ
1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนา และการพัฒนาการเมืองใน
ทุกระดับ
2) อบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นในการใหบริการแกประชาชน
4) ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล
5) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักงาน
6) ปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนา และขอมูลสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น
7) สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย
8) ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนและควบคุมระบบการจราจรในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการอนุรักษและสงเสริมศาสนา ภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และพัฒนา
การศึกษา
1) อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และรัฐพิธี
2) สงเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเขมแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ปรับปรุงภูมิทัศน บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) จัดหาอุปกรณและสถานที่กําจัดขยะและสุขาภิบาลสถานที่ ลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบําบัด
น้ําเสีย

4.5 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่อยูเย็นเปนสุข
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
ทองถิ่น
ป 54-58
1. มีสถานที่ บุคลากร การบริการ ดูแลรักษา 1) รอยละของสถานที่ บุคลากรตอ
1) ประชาชนรอยละ 70 ของพื้นที่
100%
สุขภาพประชาชน และเครื่องมือที่มี
ผูรับบริการในพื้นที่(ประชากร)
ไดรับบริการทั่วถึง
มาตรฐานบริการดานสาธารณสุข
2) รอยละของเครื่องมือตอผูบริการ
2) เครื่องมือตอรอยละของผูบริการ
100%
2. ประชาชนมีสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ
1)รอยละการลดการฆาตัวตาย การไมเกิด 1) ประชาชนมีสุขภาพจิต รางกายลด
100%
ปญญาที่ได มีการเผาระวังโรคอันตราย และ โรคคุกคามสุขภาพของประชาชนและ
การเสี่ยงในการเปนโรค รอยละ 40
ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได
ดูแลสุขภาพเบื้องตนได
3. ทุกชุมชนมีสวนสาธารณะและศูนยการ
1) รอยละของสวนสาธารณะและศูนย
1) สวนสาธารณะและศูนยบริการ
100%
ออกกําลังกายเพียงพอ
ออกกําลังกายตอประชาชนกรในพื้นที่
รอยละ 60 ของชุมชน/หมูบาน
2) ประชากรใชประโยชน รอยละ 60
100%
4. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการสิ่งอํานวย 1) รอยละระบบสาธารณูปโภค
1) ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
100%
ความสะดวกครบครัน สะอาด สวยงาม
สาธารณูปการ พื้นที่สีเขียวตอประชากร และพื้นที่สีเขียวรอยละ 70 ของพื้นที่
มีพื้นที่สีเขียว และการวางระบบผังเมืองที่ดี ในพื้นที่
5. เทศบาล ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดีตาม 1) รอยละของคะแนนที่ไดรับการ
1) คะแนนการประเมินธรรมาภิบาล
100%
หลักธรรมาภิบาล
ประเมินการบริหารจัดการ
รอยละ 80 ขึ้นไป
6. ประชาชนไดรับการสงเสริมตุณธรรม
1) รอยละของกิจกรรมดานการสงเสริม 1) กิจกรรมการดานการสงเสริม
100%
จริยธรรมยึดมั่นในหลักคําสอนการมีสวน
คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมรอยละ 60
รวม
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ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
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ป 57
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60%
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100%

บทที่ 5

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบริการ
สาธาณสุขและการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม

แนวทางการพัฒนา
ลักษณะโครงการ
1.1 สงเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพ 1.1 .1 อาหารปลอดภัย(ตรวจสารปนเปอน
ของประชาชนแบบองครวม
1.1.2 รานอาหารแผงลอยไดมาตรฐาน
1.1.3 สรางเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมผูสูงอายุแบบองครวม
1.1.4 สงเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมผูพิการ/ผูดอยโอกาส
1.1.5 อบรมรานอาหารเสริมสวยและรานแตงผม
1.1.6 สรางเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง
1.1.7 เสริมสรางและตรวจสุขภาพพนักงานทั้งในและนอกระบบ
1.1.8 ตรวจสถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1.1.9 ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน/เจาหนาที่เทศบาล
1.1.10 สงเสริมพัฒนาองคความรูและเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.
1.1.11 สงเสริมกิจกรรมวัน อสม.
1.1.12 สงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายทุกกลุมอายุ
1.1.13 สงเสริมสุขภาพและเยี่ยมอนามัยแมและเด็ก
1.14 ตลาดสดนาซื้อ
1.15 อบรมตรวจรานชําในชุมชน
1.1.16 บริการรักษาพยาบาลเบื้องตน
1.1.17 จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
ลักษณะโครงการ
1.2 พัฒนาและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณดานการบริหารสาธารณสุข 1.2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการแพทยและชุดสําหรับพนักงาน
1.2.2 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
1.3 ควบคุม ปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
1.3.1 ควบคุมปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
1.3.2 ควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคไขเลือดออก
1.3.3 ควบคุมโรคอุจาระรวงและอาหารเปนพิษ
1.3.4 ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา
1.3.5 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
1.3.6 ควบคุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
1.3.7 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย
1.3.8 อบรมผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามัย
1.4 สงเสริมการแพทยแผนไทย การบริการสาธารณสุขและ
1.4.1 สงเสริมกิจกรรมการแพทยแผนไทย
แพทยทางเลือก
1.4.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุมนวดแผนไทยและฝาเทา
1.5 สงเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนใหเหมาะสมตามวัย
1.5.1 ตรวจและสงเสริมพัฒนาการตามวัยเด็ก
1.5.2 ศูนยเด็กเล็กสงเสริมสุขภาพ(นาอยู)
1.5.3 สายใยรักแหงครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4 การเตรียมการรับเสด็จฯโครงการสายใยรัก
1.5.5 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
1.6 สงเสริมสวัสดิการแกผูดอยโอกาส
1.6.1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและไรที่พึ่ง
1.6.2 จัดซื้ออุปกรณเพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
1.6.3 เบี้ยยังชีพชวยเหลือผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการ
มีสวนรวมของประชาชนดานการเมือง การบริหารและ
การบริการ

แนวทางการพัฒนา

1.7 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สงเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชน สตรี กีฬาและนันทนาการ
2.1 สงเสริมการมีสวนรวมและรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาและการพัฒนา
การเมืองในทุกระดับ

2.2 อบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
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ลักษณะโครงการ
1.6.4 ฌาปนกิจสงเคราะหราษฎรผูมีฐานะยากจน
1.6.5 สงเสริมสุขภาพและสงเสริมกิจกรรมกลุมผูติดเชื้อในชุมชน
1.6.6 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมกลุมผูติดเชื้อในชุมชน
1.6.7 จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ
1.6.8 จางแรงงานผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาส
1.6.9 สงเคราะหผูประสบภัยหนาว
1.6.10 พัฒนาความรวมมือกับพัฒนาสังคม
1.7.1 กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.7.2 กีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติดตําบลอุโมงค
1.7.3 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
1.7.4 สงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา
1.7.5 กีฬาเยาวชนตําบลอุโมงค
1.7.6 ฟุตบอลมวลชนอําเภอเมืองลําพูน
1.7.7 เขารวมแขงขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ
1.7.8 ลดละเลิกเหลาบุหรี่(หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด)
1.7.9 วันเด็กแหงชาติ
1.7.10 จางเด็กนักเรียนหารายไดระหวางปดภาคเรียน
1.7.11 วันเยาวชนแหงชาติ
1.7.12 จัดงานวันสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2.1 สงเสริมการมีสวนรวมและรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาและการพัฒนา
การเมืองในทุกระดับ
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ลักษณะโครงการ
1.7.13 ยุวมัคคุเทศก
1.7.14 กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลอุโมงค
1.7.15 เยาวชน OTOP เพื่อเพื่อน
1.7.16 เสริมสรางทักษะในการใชคอมฯสําหรับนักเรียนศูนยเด็กเล็ก
1.7.17 สนับสนุนเครื่องแตงกายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.7.18 กิจกรรมวันสตรีสากล
1.7.19 รวมพลังทองถิ่นไทยขจัดภัยยาเสพติด
1.7.20 คืนคนดีสูสังคม
1.7.21 วัสดุกีฬา
2.1.1 เทศบาลสัญจรพบประชาชน
2.1.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล
2.1.3 จัดทําวารสารประจําป
2.1.4 วารสารซอมพอนิวส
2.1.5 จัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน
2.1.6 สนับสนุนการเลือกตั้ง
2.1.7 วันเทศบาลประจําป
2.1.8 จัดทําวารสารอุโมงครายสัปดาห
2.1.9 ทองถิ่นเรียนรูเชิดชูประชาธิปไตย
2.1.10 สํารวจจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.2 อบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น

ลักษณะโครงการ
2.2.1 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแกผูนําชุมชน
2.2.2 พัฒนาและสรางความเขาใจในการทํางานของ กก.ชุมชน
2.2.3 สงเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบาน
2.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นในการใหบริการแก 2.3.1 ฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ประชาชน
2.3.2 ใหบริการเชิงรุกสําหรับผูมาติดตอราชการงานทะเบียน
2.3..3 เงินเดือนคาจางคาตอบแทนผูบริหาร ส.ท.พนักงาน เจาหนาที่
2.3.4 สงเสริมพัฒนาการศึกษาบุคลากรเทศบาล(ศึกษาตอ)
2.3.5 อบรมมาตรฐานจริยธรรมพนักงานเจาหนาที่
2.3.6 คาจางรายวันลูกจางรายวัน
2.3.7 คาเดินทางไปราชการของผูบริหาร ส.ท. พนักงาน เจาหนาที่
2.3.8 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.3.9 คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
2.3.10 สมทบกองทุน กบท.
2.3.11 เงินประกันสังคม
2.3.12 ชวยเหลือคาทําศพ
2.3.13 อบรมคอมพิวเตอรโปรแกรมตาง ๆ
2.3.14 บํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย
2.3.15 ชําระหนี้เงินกู
2.3.16 จัดทําระบบประเมินตนเอง
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แนวทางการพัฒนา
2.4 ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล

ลักษณะโครงการ
2.4.1 คาจางรายวันสําหรับจัดเก็บภาษี
2.4.2 ประชาสัมพันธการชําระภาษีตาง ๆ
2.4.3 ใหบริการเพื่อรณรงคสรางความเขาใจที่ดีฯ
2.4.4 สํารวจขอมูลภาษีปายภาษีโรงเรือนที่ดิน
2.5.1 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตาง ๆ
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
2.5.2 คาจางเหมาะบริการ
และสํานักงาน
2.5.3 บํารุงรักษาระบบงานทะเบียน
2.5.4 วัสดุสํานักงานปลัด/กองตาง ๆ
2.5.5 คาสาธารณูปโภค สาธารณูปการสํานักปลัด/กองตาง ๆ
2.5.6 คาครุภัณฑสํานักปลัด/กองตาง ๆ
2.5.7 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ/กองตาง ๆ
2.5.8 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
2.5.9 วัสดุงานปองกันฯ
2.5.10 คาบํารุงครุภัณฑงานปองกัน
2.5.11 คาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น
2.5.12 คาวัสดุการเกษตร
2.5.13 คาวัสดุไฟฟา วิทยุสํานัก /กองตาง
2.5.14 คาวัสดุโรงฆาสัตว
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แนวทางการพัฒนา
2.6 ปรับปรุงระเบียบเทศบัญญัติแผนพัฒนาและขอมูลสําคัญใน
การพัฒนาทองถิ่น

2.7 สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบเรียบรอย

2.8 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนและควบคุม
ระบบการจราจรในเขตเทศบาล
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ลักษณะโครงการ
2.6.1 จัดทําหรือปรับปรุงเทศบัญญัติ ขอบังคับระเบียบกฎหมาย
2.6.2 กิจกรรม 5 ส.
2.6.3 สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
2.6.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
2.6.5 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.6.6 จัดทําแผนพัฒนาสามป/แผนดําเนินการประจําป
2.7.1 ปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ
2.7.2 บริการรถยนตกูชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
2.7.3 วัสดุเครื่องแตงกาย อปพร.
2.7.4 กิจกรรมวัน อปพร. ประจําป
2.7.5 จัดทําแผนและฝกซอมแผนปองกันฯ
2.7.6 อปพร.ที่ปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก อปท.
2.7.7 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7.8 ปรับปรุงขอมูลศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7.9 รายจายกรณีที่เกิดเหตุที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
2.8.1 เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับกิจการจราจร
2.8.2 จัดทําปายซอยตาง ๆ
2.8.3 ผูประสานงานจราจรชุมชน
2.8.4 จัด อปพร.อํานวยความสะดวกดานการจราจร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการอนุรักษและสงเสริมศาสนา ภูมิปญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
3.1 อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี และรัฐพิธี

3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
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ลักษณะโครงการ
3.1.1 งานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา
3.1.2 งานวันปยมหาราช
3.1.3 งานวันพอแหงชาติ 5 ธันวา
3.1.4 คารับรองและพิธีกร
3.1.5 จัดงานพิธีเปดอาคาร งานตางๆ
3.1.6 แหเทียนพรรษา
3.1.7 นักเรียนศูนยเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา
3.1.8 ตักบาตรเทโวโรหนะ
3.1.9 อบรมฝกสอนศิลปะการฟอนรําพื้นเมือง
3.1.10 ประเพณียี่เปงรําลึก
3.1.11 อุโมงคจุมใจ ปใหมเมือง
3.1.12 ปรับปรุงและซอมแซมศูนยวัฒนธรรมตําบลอุโมงค
3.1.13 วัฒนธรรมไทยสายใจชุมชนจากสภาวัฒนธรรม
3.1.14 อุยสอนหลาน
3.1.15 ศาลาพระพุทธรูป
3.2.1 จัดทําสื่อ วีซีดีแนะนําการเรียนศูนยเด็กเล็ก / โรงเรียน
3.2.2 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนสถานศึกษาตนแบบ
3.2.3 ทัศนศึกษา เรียนรูโลกกวางพัฒนาเด็กเล็ก
3.2.4 กิจกรรมวันสําคัญศูนยเด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และความเขมแข็งของวัดและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมูประชาชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ลักษณะโครงการ
3.2.5 รักการอาน
3.2.6 ภาษาที่สอง
3.2.7 บัณฑิตนอย
3.2.8 วันวิชาการ
3.2.9 บานหลังเรียน
3.2.10 คาวิชาการ
3.2.11 สนับสนุนการจัดการศึกษาของ กศน.
3.2.12 สนับสนุนการศึกษาวิจัยของครูฯ
3.2.13 ทักษะการใชคอมพิวเตอรฯ
3.2.14 ผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ
3.2.15 เยี่ยมบานนักเรียนศูนยเด็กเล็กฯ
3.2.16 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตศูนยเด็กเล็ก
3.3.1 บวชชีพราหมณเฉลิมพระเกียรติ
3.3.2 หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ
3.3.3 ตามรอยพระพุทธศาสนา ฟงธรรมะทุกเดือน
3.3.4 พานองเขาวัด ปฏิบัติธรรมชําระจิตใจ
3.3.5 สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
3.3.6 จัดทําหนังสือธรรมะพัฒนาจิตใจ
4.1.1 ประกวดตกแตงไมดอกไมประดับหนาบานนามอง
4.1.2 รณรงคทําความสะอาดและรักษาแมน้ําลําคลอง
4.1.3 สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/สืบชะตาปงหาง
4.1.4 รณรงควันสิ่งแวดลอมโลก

4.1.5 ประกวดชุมชนนาอยู
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

4.2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.4 จัดหาอุปกรณและสถานที่กําจัดขยะและสุขาภิบาลสถานที่ลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสีย
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ลักษณะโครงการ
4.1.6 อากาศสดใสไรหมอกควัน
4.1.7 รณรงคใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมน้ําปงหางมีสวนรวม
ในการบําบัดน้ําเสียฯ
4.1.8 ลดโลกรอนดวยมือเรา
4.2.1 บํารุงรักษาสวนสาธารณะในพื้นที่ (คาจางรายวัน)
4.2.2 กําจัดวัชพืชหรือรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
4.2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน Green and Clean
4.3.1 หนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝนเพื่อประชาชนชาวไทย
4.3.2 ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
4.3.3 ผลิตไบโอดีเซล
4.3.4 จัดจางผูผลิตไบโอดีเซล
4.3.5 โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย
4.3.6 ประหยัดพลังงานในชุมชน
4.4.1 จัดจางรายวันจัดเก็บกวาดขยะและรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ
4.4.2 กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบ
4.4.3 ถนนปลอดขยะ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

5.1 พัฒนาการใช ประโยชนที่ดิน ปรับปรุงที่สาธารณะประจํา
หมูบาน และปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ

5.2 กอสรางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา

5.3 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสาธารณประโยชน
สิ่งกอสราง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน สถานที่นันทนาการ
ลานกีฬาในชุมชน
- 65 -

ลักษณะโครงการ
4.4.4 รณรงคคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
4.4.5 จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะชุมชน
4.4.6 ปรับปรุงซอมแซมรถเก็บขยะ
5.1.1 ปลูกตนไมยืนตนในที่สาธารณะ
5.1.2 ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะเพื่อใชประโยชน
5.1.3 วางมาตราการแกไขปญหารุกล้ําที่สาธารณะประโยชน
5.1.4 วางมาตราการแกไขปญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ
5.1.5 ดําเนินการตามมาตราการเขตผังเมืองรวม
5.1.6 สํารวจแนวเขตลําเหมือง คูคลองในพื้นที่และกําหนดแนวเขต
5.2.1 สํารวจออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
5.2.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.2.3 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
5.2.4 กอนสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
5.2.5 ซอมแซม ปรับปรุงถนน ทางเทา และรางระบายน้ํา
5.2.6 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงสะพาน
5.2.7 กอสรางวางทอระบายน้ํา
5.2.8 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.3.1 กอสรางอาคาร อสม. ประจําหมูบาน/ชุมชน
5.3.2 กอสรางอาคารศาลาประชาคม หองเก็บพัสดุในหมูบาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5.4 ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา โทรศัพทและระบบประปา

5.5 พัฒนาแหลงน้ําอุปโภค บริโภค ขุดลอกลําเหมือง คู คลอง
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ลักษณะโครงการ
5.3.3 กอสรางหรือซอมแซมปรับปรุงบํารุงโบราณสถาน วัด
ศาสนสถาน
5.3.4 กอสรางสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย นันทนาการใน
ชุมชน
5.3.5 กอสรางอาคารสาธารณประโยชนในที่สาธารณะ
5.3.6 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน
5.4.1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน/ชุมชน
5.4.2 ขยายเขตประปา
5.4.3 กอสรางระบบประปาหมูบาน
5.4.4 ขยายไฟฟาพาดสายดับและไฟฟาสาธารณะ
5.4.5 ซอมบํารุงรักษาและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
5.4.6 อุดหนุนการไฟฟาขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
5.4.7 ติดตั้งอุปกรณไฟฟาลานกีฬาตานยาเสพติด
5.4.8 บํารุงดูแลรักษาโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่
5.5.1 ขุดลอกลําเหมือง คู คลองสาธารณะในหมูบาน
5.5.2 สํารวจฟนฟูลําเหมืองสาธารณะที่ตื้นเขินใหสามารถนํากลับมา
ใชประโยชน
5.5.3 สงเสริมกิจกรรมกลุมเหมืองฝายในหมูบานชุมชนในการดูแล
รักษาลําเหมือง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
6.2 สนับสนุนและสงเสริมการออมในหมูประชาชนและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

6.3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบขาวสารการตลาด กระจาย
รายไดแกประชาชน
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ลักษณะโครงการ
6.1.1 จัดซื้อเครื่องการทําเกษตรสวนเกษตรทฤษฎีใหม
6.2.1 สงเสริมการออมในหมูประชาชน
6.2.2 ลดรายจายสรางรายไดใหแกประชาชน
6.2.3 สรางสังคม ชุมชนใหเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข
6.2.4 สงเสริมการยึดหลักธรรมนําชีวิต
6.2.5 รณรงคประชาสัมพันธพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
6.2.6 สงเสริมวิถีชีวิตแบบพอดี พอเพียง มีกิน มีใช ชีวิตมีสุข
6.3.1 ประชาสัมพันธแรงงานและการตลาด
6.3.2 สงเสริมประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว
6.3.3 จัดงานวัฒนธรรมสืบสานปงหาง – ไสอั่ว (สงเสริมสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) และการทองเที่ยว
6.3.4 อบรมดานการตลาดใหกับกลุมอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
6.3.5 สงเสริมอบรมกลุมอาชีพและสงเสริมปจจัยการผลิต
6.3.6 จัดตั้งกลุมอาชีพสรางรายได
6.3.7 สงเสริมสหกรณไวน / ลําไยอบแหง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

6.4 พัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพใหแกประชาชน

6.5 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
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ลักษณะโครงการ
6.3.8 ฝกอบรมอาชีพแกผูวางงานและผูพนโทษคืนคนดีสูสังคม
6.3.9 จางนักเรียน เยาวชนหารายไดปดภาคเรียน
6.4.1 ฝกอบรมสมาชิกเกษตรธรรมชาติและเกษตรทฤษฎีใหม
6.4.2 จัดหาตลาดกลางเพื่อขายผลผลิตการเกษตร
6.4.3 สงเสริมอาชีพเกษตรผลิผักปลอดสารพิษ
6.4.4 พัฒนาประสิทธิภาพศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
6.4.5 สงเสริมกิจกรรมกลุมพืชสมุนไพร
6.4.6 สงเสริมความรูในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช
6.4.7 สงเสริมการทําปุยหมักปุยอินทรียแกประชาชน
6.4.8 พัฒนาวิชาการดานการเกษตรแตละสาขา
6.4.9 อบรมใหความรูแกแมบานเกษตรกร
6.4.10 จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนแปรรูปผลผลิตการเกษตร
6.4.11 สงเสริมการฝกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน
6.4.12 สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
6.4.13 สงเสริมการเลี้ยงและอนุรักษไกพื้นเมือง การปศุสัตว
6.4.14 สงเสริมการเลี้ยงปลาในรองสวน
6.4.15 สงเสริมประมงหมูบาน
6.4.16 แจกพันธุปลาใหแกชุมชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
6.4.17 ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณการฝกอบรมศูนยเทคโนโลยีฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

7. ยุทธศาสตรการสนับสนุนหรืออุดหนุนการดําเนินงาน
หนวยงานอื่น ๆ

แนวทางการพัฒนา

7.1 การสนับสนุนหรืออุดหนุนสวนราชการ
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ลักษณะโครงการ
6.5.1 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย
6.5.2 ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกโฮมสเตย
6.5.3 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่น ทุกงานประเพณี
7.1.1 อุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถตูยามปาเห็ว
7.1.2 อุดหนุน ศตส.อ.เมืองลําพูนหรือ ศตส.จ.ลําพูนแกปญหายาเสพ
ติด
7.1.3 อุดหนุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นอําเภอเมืองลําพูน
7.1.4 อุดหุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นจังหวัดลําพูน
7.1.5 อุดหนุนเกษตรอําเภอเมืองลําพูน
7.1.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง งานพระนางจามเทวี
7.1.7 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขาราชการ
7.1.8 อุดหนุนโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา
7.1.9 อุดหนุนครูผูสอนศูนยกีฬาจังหวัดลําพูน โครงการพัฒนาการกีฬา
7.1.10 อุดหนุนโรงเรียนตาง ๆ โครงการอาหารกลางวัน
7.1.11 อุดหนุนโรงเรียนโครงการการศึกษานอกโรงเรียน
7.1.12 อุดหนุนการเขาคายอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน
7.1.13 อุดหนุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยของครูบุคลากร
7.1.15 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ลักษณะโครงการ
7.1.16 อุดหนุนบุคลากรทางการแพทย รพ.ลําพูน ศูนยแพทยฯ
7.1.17 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
7.1.18 อุดหนุนสมทบหลักประกันสุขภาพ
7.1.19 อุดหนุนการจัดทําผังเมือง
7.2 การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 7.2.1 อุดหนุนชุมชนตามโครงการบานเอื้ออาทร
7.2.2 อุดหนุนกองทุนตานเอดส
7.2.3 อุดหนุนการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีหรือกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน
7.2.4 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
7.2.5 อุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานชุมชนแขมแข็ง
7.2.6 อุดหนุน อปต.อุโมงค บรรพชา/อุปสมบทหมูภาคฤดูรอน
7.2.7 อุดหนุน อปต.อุโมงค การจัดงานบุญสลากภัตต
7.2.8 อุดหนุนอปต.อุโมงคเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมสัญจร
7.2.9 อุดหนุน อปต.สอบธรรมสนามหลวง
7.2.10 อุดหนุน อปต.อุโมงค โครงการพัฒนาจิตใจโดยใชวัดเปน
ศูนยกลาง
7.2.11 อุดหนุนโครงการไหวสาปารมี 133 ป ครูบาเจาศรีวิชัย
7.2.12 อุดหนุนศาสนา(วัด) ในพื้นที่ 10 วัด
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
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ลักษณะโครงการ
7.2.13 อุดหนุน อปต.อุโมงค โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
7.2.14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม โครงการทําบุญวัดเชตะวัน
7.2.15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ทําบุญแดนเมือง
7.2.16 อุดหนุน อปต.อุโมงค ประเพณีสรงน้ําพระธาตุฯ

4.6 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เพื่อใหเกิดความสมดุล มั่นคง เปนธรรมและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน
ป 54-58
90%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60%
70%

70%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

10%

20%

20%

10%

0%

ป 57
80%

ป 58
90%

1) รอยละของประชาชนที่ออมตาม
โครงการออมวันละบาท
2) รอยละของประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ประชาชนเกษตรกรนําเกษตรทฤษฎีใหม 1) รอยละของประชาชนเกษตรที่นํา
มาใชในการเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหมมาใชในการผลิตและ
เผยแพรความรู
3. ประชาชนมีสวนรวมในการสรางสังคมให 1) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมใน
สันติสุข เอื้ออาทรตอกัน สรางเครือขายคนดี กิจกรรมสรางสรรคสังคม

1) ประชาชนรวมโครงการออมวันละ
บาท รอยละ 50
2) ประชาชนมีสวนรวมกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม รอยละ 50
1) ประชาชนเกษตรกรนําเกษตรทฤษฎี
ใหมมาใชเปนแนวทางรอยละ 60
1) ประชาชนวนรอยละ 60 ของพื้นที่
รวมสงเสริมกิจกรรมความเอื้ออาทร
และเครือขายคนดี

80%

30%

40%

50%

60%

80%

4. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใหประชาชน
ไดมีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแพร
พระบรมราโชวาทในหมูประชาชน
5. สรางกระบวนการตรวจสอบความโปรงใส
ของประชาชน และรวมคิด รวมทํา รวม
แกปญหา
6. การกอสรางโครงการตาง ๆ ไมกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตประเพณีทองถิ่น

1) จํานวนกลุมพลังมวลชนที่รวม
กิจกรรมแตละครั้ง รอยละ 60

100%

80%

80%

80%

80%

80%

1) จํานวนโครงการที่มีประชาชนเปน
กรรมการตรวจสอบ รอยละ 60

70%

70%

70%

70%

70%

70%

1) ประชาชนไมไดรับความเดือนรอน
ฯและไมรองเรียนรอยละ 40
- 50 -

100%

40%

50%

60%

80%

100%

1) รอยละของประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯทุกโอกาส
ตลอดป
1) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมเปน
กรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
โครงการตาง ๆ
1) รอยละของการดําเนินการโครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน

วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
7. สงเสริมใหกลุมพลังตาง ๆ มีบทบาทใน
การพัฒนาทุก ๆ ดานของเทศบาล
8. สรางเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยยึดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ไมเกิดผลกระทบตอคนรุนหลัง
9. สรางทรัพยากรธรรมชาติทดแทนสวนที่
สูญเสียไปใหประชาชนคนรุนตอ ๆ ไป

ตัวชี้วัด
1) รอยละของกระบวนการมีสวนรวม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1) จํานวนเครือขายในการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมในชุมชน

ขอมูลพื้นฐาน
1) ประชาชนมีชองทางตาม
กระบวนการมีสวนรวมของ มท.รอย
ละ 80
1) ชุมชนมีกลุมเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมทุกชุมชน รอยละ 60

1) รอยละของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รวมทั้ง 1) พื้นที่สีเขียวในพื้นที่เพิ่มขึ้น และ
แหลงน้ําธรรมชาติ
รักษาแหลงน้ําธรรมชาติ รอยละ 30

ป 54-58
100%

ป 54
60%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
70%
80%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

70%

80%

80%

50%

90%

ป 56
70%

ป 57
80%

ป 58
100%

80%

90%

100%

70%

70%

80%

4.7 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการอนุรักษและสงเสริมใหเปนเมืองที่มีเอกลักษณแหงภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย
ทองถิ่น
ป 54-58
ป 54
ป 55
100%
50%
60%
1. อนุรักษ และฟนฟูภูมิปญญาใหเขาถึงวิถี 1) รอยละของพอครูแมครูในชุมชนที่
1) พอครูแมครูภูมิปญญาไดรับการขึ้น
ชีวิตของประชาชนและถายทอดภูมิปญญา
ไดรับการขึ้นทะเบียน
ทะเบียนและมีบทบาทในการอนุรักษ
ใหแกเยาวชน
2) รอยละของเยาวชนที่รวมถายทอดภูมิ รอยละ 70
90%
60%
70%
ปญญา
2) เยาวชนไดรับการถายทอดภูมิ
ปญญา รอยละ 60
2. จัดระบบการบริหารองคความรูภูมิปญญา 1) รอยละของการผลิตหลักสูตรภูมิ
1) สถานศึกษา และประชาชนไดรับ
60%
50%
60%
ใหเปนหลักสูตรทองถิ่นทั้งในและนอก
ปญญาทองถิ่น และการบริการองค
ความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นรอยละ
ระบบการศึกษา
ความรูดานภูมิปญญา
60
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ป 57
90%

ป 58
100%

วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ทองถิ่น
3. พัฒนาและสรางเครื่องขายทางวัฒนธรรม 1) รอยละของกลุมเครือขายทาง
เฝาระวังไมใหผิดจากประเพณีปฏิบัติ และมี วัฒนธรรมในชุมชน
คลังสมองดานภูมิปญญาใหคําแนะนําปรึกษา 2) รอยละของการจัดกิจกรรมไดรับ
คําแนะนําปรึกษาจากคลังสมอง
4. สงเสริมโดยจัดใหมีสถานที่แสดงทาง
1) รอยละของกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น
วัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาล
5. สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นที่ 1) รอยละของที่อยูอาศัย วัดสิ่งกอสราง
เปนรูปธรรมทั้งที่อยูอาศัย วัดใหคงไวสืบไป ตาง ๆ
6. สงเสริมเอกลักษณทางประเพณีความเชื่อ 1) รอยละของครัวเรือน ชุมชนที่ยึดถือ
แบบดั้งเดิมในระดับครอบครัว ชุมชนและ
ประเพณีความเชื่อ
สังคม
7. สงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดย 1) รอยละกิจกรรมที่สงเสริมการ
ไมทําลายเอกลักษณวัฒนธรรมประเพณีของ ทองเที่ยว
ทองถิ่น

ขอมูลพื้นฐาน
1) ชุมชนมีกลุมเครือขายเฝาระวัง
รอยละ 60
2) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงานรอยละ
60
1) จํานวนกิจกรรมที่จัดใหมีการเผย
แพรวัฒนธรรม รอยละ 60
1) จํานวนที่อยูอาศัย สิ่งกอสรางใน
พื้นที่รอยละ 50
1) จํานวนครัวเรือน ชุมชนยึดถือตาม
ประเพณีความเชื่อรอยละ 70
1) จํานวนกิจกรรมที่แสดงถึง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น
รอยละ 50
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ป 54-58
100%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
70%
60%

90%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

80%

60%

70%

80%

80%

80%

80%

50%

60%

70%

80%

80%

ป 57
80%

ป 58
100%

4.8 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1. จัดใหมีระบบการบริหารจัดการดาน
การศึกษาพัฒนาองคความรูอยางเปนระบบ
2. สงเสริมการจัดบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
ดานการศึกษาใหประชาชนอยางทั่วถึง มี
แหลงเรียนรู พัฒนาการศึกษาและประชาชน
มีสิทธิในการเรียนรูตามความถนัดอยางเทา
เทียมกัน
3. พัฒนาคุณภาพคน ชุมชนสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรูตามหลักคุณธรรม
ประชาชนสามารถนําความรูมาพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตอทองถิ่น
4. กอสรางศูนยเรียนรูชุมชน มีระบบการ
บริการวิชาการเปนหมวดหมูแกประชาชน
และศูนยอินเตอรเน็ตตําบลบริการขอมูล
เกี่ยวกับทองถิ่น
5. สงเสริมและพัฒนาศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯเปนศูนยรวม
ทางวิชาการเกษตร ประชุม ฝกอบรม สัมมนา
เกษตรการในพื้นที่ และพัฒนาสินคาเกษตร

ตัวชี้วัด
1) รอยละของกิจกรรมดานวิชาการ องค
ความรูที่เผยแพรสูประชาชน
1) รอยละของประชาชนไดรับการศึกษา
2) รอยละของแหลงเรียนรูในพื้นที่
3) รอยละของงบประมาณสงเสริมดาน
การศึกษา
1) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

ขอมูลพื้นฐาน
1) ประชาชนเขารวมชม ศึกษา
กิจกรรมดานวิชาการรอยละ 50
1) ประชาชนไดรับการศึกษา
รอยละ 60
2) แหลงเรียนรูในพื้นที่ รอยละ 60
3) งบประมาณดานการศึกษารอยละ
30%
1) ประชาชนที่อยูในกลุมเสี่ยงตอ
อบายมุข และโอกาสการกระทํา
ความผิด รอยละ 30

1) ศูนยการเรียนรูที่มีเปนแหลงบริการ
ความรู รอยละ 60
2) รอยละของประชาชนผูใชบริการศูนย 2) ประชาชนใชบริการรอยละ 10
อินเตอรเน็ตตําบล
1) รอยละของกิจกรรมศูนยบริการฯ การ 1) เครือขายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ประชุม อบรม สัมมนา
ไดรับบริการ รอยละ 20
2) รอยละของสินคาการเกษตรที่มี
2) สินคาเกษตรเปนที่ตองการของ
คุณภาพ
ตลาด รอยละ 30
- 53 1) รอยละของศูนยเรียนรูในชุมชน

ป 54-58
80%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60%
70%

80%

60%

70%

80%

80%

80%

80%
40%

60%
10%

60%
20%

60%
20%

70%
30%

80%
40%

100%

50%

60%

70%

80%

100%

70%

20%

30%

30%

40%

70%

50%

20%

30%

30%

40%

50%

30%

20%

20%

30%

30%

30%

50%

30%

30%

40%

50%

50%

ป 57
80%

ป 58
80%

4.9 วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
วัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพบริหาร
และจัดการอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประชาชน หนวยงาน องคกร
3. สงเสริมและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ
4. พัฒนาการดําเนินงานของชุมชนอยางมี
ระบบและตอเนื่องเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการบริหารงาน

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

1) รอยละของการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมืออุปกรณนวัตกรรมใหมมาใช

1) บุคลากรไดรับการพัฒนา มี
เครื่องมืออุปกรณและนวัตกรรมใหม
ๆ รอยละ 60
1) รอยละของกิจกรมที่มีประชาชน
1) ประชาชน องคกรมีสวนรวมรอยละ
หนวยงานมีสวนรวม
80
1) รอยละของประชาชนมาใชในเลือกตั้ง 2) ประชาชนมีสวนรวมและใชสิทธิ
ทางการเมืองไมนอยกวารอยละ 80
1) รอยละของกรรมการชุมชนเขารวม
1) กรรมการชุมชนเขารวมอบรม
อบรม และศึกษาดูงาน
ทัศนศึกษาดูงาน รอยละ 80
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ป 54-58
80%

ป 54
50%

เปาหมาย
ป 55
ป 56
60%
70%

100%

80%

80%

90%

100% 100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

70%

80%

80%

80%

ป 57
80%

ป 58
80%

- 48 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน
1) พัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ปรับปรุงที่สาธารณะประจําหมูบานและปองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ
2) กอสราง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบํารุงรักษาถนน สะพานทางเทาและ
ทอระบายน้ํา
3) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสาธารณประโยชน สิ่งกอสราง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน
สถานที่นันทนาการ ลานกีฬาในชุมชน
4) ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา โทรศัพท และพัฒนาระบบประปา
5) พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ขุดลอกลําเหมือง คู คลอง
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว
1) สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
2) สนับสนุนและสงเสริมการออมในหมูประชาชนและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3) สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบขาวสารการตลาด กระจายรายไดแกประชาชน
4) พัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพใหแกประชาชน
5) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการสนับสนุนหรืออุดหนุนการดําเนินงานหนวยงานอื่น ๆ
1) การสนับสนุนหรืออุดหนุนสวนราชการ
2) การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

บทที่ 5

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบริการ
สาธาณสุขและการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม

แนวทางการพัฒนา
ลักษณะโครงการ
1.1 สงเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพ 1.1 .1 อาหารปลอดภัย(ตรวจสารปนเปอน
ของประชาชนแบบองครวม
1.1.2 รานอาหารแผงลอยไดมาตรฐาน
1.1.3 สรางเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมผูสูงอายุแบบองครวม
1.1.4 สงเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมผูพิการ/ผูดอยโอกาส
1.1.5 อบรมรานอาหารเสริมสวยและรานแตงผม
1.1.6 สรางเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง
1.1.7 เสริมสรางและตรวจสุขภาพพนักงานทั้งในและนอกระบบ
1.1.8 ตรวจสถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1.1.9 ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน/เจาหนาที่เทศบาล
1.1.10 สงเสริมพัฒนาองคความรูและเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.
1.1.11 สงเสริมกิจกรรมวัน อสม.
1.1.12 สงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายทุกกลุมอายุ
1.1.13 สงเสริมสุขภาพและเยี่ยมอนามัยแมและเด็ก
1.14 ตลาดสดนาซื้อ
1.15 อบรมตรวจรานชําในชุมชน
1.1.16 บริการรักษาพยาบาลเบื้องตน
1.1.17 จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
ลักษณะโครงการ
1.2 พัฒนาและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณดานการบริหารสาธารณสุข 1.2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการแพทยและชุดสําหรับพนักงาน
1.2.2 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
1.3 ควบคุม ปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
1.3.1 ควบคุมปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
1.3.2 ควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคไขเลือดออก
1.3.3 ควบคุมโรคอุจาระรวงและอาหารเปนพิษ
1.3.4 ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา
1.3.5 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
1.3.6 ควบคุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
1.3.7 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย
1.3.8 อบรมผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามัย
1.4 สงเสริมการแพทยแผนไทย การบริการสาธารณสุขและ
1.4.1 สงเสริมกิจกรรมการแพทยแผนไทย
แพทยทางเลือก
1.4.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุมนวดแผนไทยและฝาเทา
1.5 สงเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนใหเหมาะสมตามวัย
1.5.1 ตรวจและสงเสริมพัฒนาการตามวัยเด็ก
1.5.2 ศูนยเด็กเล็กสงเสริมสุขภาพ(นาอยู)
1.5.3 สายใยรักแหงครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4 การเตรียมการรับเสด็จฯโครงการสายใยรัก
1.5.5 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
1.6 สงเสริมสวัสดิการแกผูดอยโอกาส
1.6.1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและไรที่พึ่ง
1.6.2 จัดซื้ออุปกรณเพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
1.6.3 เบี้ยยังชีพชวยเหลือผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการ
มีสวนรวมของประชาชนดานการเมือง การบริหารและ
การบริการ

แนวทางการพัฒนา

1.7 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สงเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชน สตรี กีฬาและนันทนาการ
2.1 สงเสริมการมีสวนรวมและรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาและการพัฒนา
การเมืองในทุกระดับ

2.2 อบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
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ลักษณะโครงการ
1.6.4 ฌาปนกิจสงเคราะหราษฎรผูมีฐานะยากจน
1.6.5 สงเสริมสุขภาพและสงเสริมกิจกรรมกลุมผูติดเชื้อในชุมชน
1.6.6 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมกลุมผูติดเชื้อในชุมชน
1.6.7 จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ
1.6.8 จางแรงงานผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาส
1.6.9 สงเคราะหผูประสบภัยหนาว
1.6.10 พัฒนาความรวมมือกับพัฒนาสังคม
1.7.1 กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.7.2 กีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติดตําบลอุโมงค
1.7.3 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
1.7.4 สงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา
1.7.5 กีฬาเยาวชนตําบลอุโมงค
1.7.6 ฟุตบอลมวลชนอําเภอเมืองลําพูน
1.7.7 เขารวมแขงขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ
1.7.8 ลดละเลิกเหลาบุหรี่(หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด)
1.7.9 วันเด็กแหงชาติ
1.7.10 จางเด็กนักเรียนหารายไดระหวางปดภาคเรียน
1.7.11 วันเยาวชนแหงชาติ
1.7.12 จัดงานวันสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2.1 สงเสริมการมีสวนรวมและรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาและการพัฒนา
การเมืองในทุกระดับ
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ลักษณะโครงการ
1.7.13 ยุวมัคคุเทศก
1.7.14 กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลอุโมงค
1.7.15 เยาวชน OTOP เพื่อเพื่อน
1.7.16 เสริมสรางทักษะในการใชคอมฯสําหรับนักเรียนศูนยเด็กเล็ก
1.7.17 สนับสนุนเครื่องแตงกายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.7.18 กิจกรรมวันสตรีสากล
1.7.19 รวมพลังทองถิ่นไทยขจัดภัยยาเสพติด
1.7.20 คืนคนดีสูสังคม
1.7.21 วัสดุกีฬา
2.1.1 เทศบาลสัญจรพบประชาชน
2.1.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมเทศบาล
2.1.3 จัดทําวารสารประจําป
2.1.4 วารสารซอมพอนิวส
2.1.5 จัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน
2.1.6 สนับสนุนการเลือกตั้ง
2.1.7 วันเทศบาลประจําป
2.1.8 จัดทําวารสารอุโมงครายสัปดาห
2.1.9 ทองถิ่นเรียนรูเชิดชูประชาธิปไตย
2.1.10 สํารวจจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.2 อบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น

ลักษณะโครงการ
2.2.1 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแกผูนําชุมชน
2.2.2 พัฒนาและสรางความเขาใจในการทํางานของ กก.ชุมชน
2.2.3 สงเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบาน
2.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นในการใหบริการแก 2.3.1 ฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ประชาชน
2.3.2 ใหบริการเชิงรุกสําหรับผูมาติดตอราชการงานทะเบียน
2.3..3 เงินเดือนคาจางคาตอบแทนผูบริหาร ส.ท.พนักงาน เจาหนาที่
2.3.4 สงเสริมพัฒนาการศึกษาบุคลากรเทศบาล(ศึกษาตอ)
2.3.5 อบรมมาตรฐานจริยธรรมพนักงานเจาหนาที่
2.3.6 คาจางรายวันลูกจางรายวัน
2.3.7 คาเดินทางไปราชการของผูบริหาร ส.ท. พนักงาน เจาหนาที่
2.3.8 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.3.9 คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
2.3.10 สมทบกองทุน กบท.
2.3.11 เงินประกันสังคม
2.3.12 ชวยเหลือคาทําศพ
2.3.13 อบรมคอมพิวเตอรโปรแกรมตาง ๆ
2.3.14 บํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย
2.3.15 ชําระหนี้เงินกู
2.3.16 จัดทําระบบประเมินตนเอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.4 ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล

ลักษณะโครงการ
2.4.1 คาจางรายวันสําหรับจัดเก็บภาษี
2.4.2 ประชาสัมพันธการชําระภาษีตาง ๆ
2.4.3 ใหบริการเพื่อรณรงคสรางความเขาใจที่ดีฯ
2.4.4 สํารวจขอมูลภาษีปายภาษีโรงเรือนที่ดิน
2.5.1 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตาง ๆ
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
2.5.2 คาจางเหมาะบริการ
และสํานักงาน
2.5.3 บํารุงรักษาระบบงานทะเบียน
2.5.4 วัสดุสํานักงานปลัด/กองตาง ๆ
2.5.5 คาสาธารณูปโภค สาธารณูปการสํานักปลัด/กองตาง ๆ
2.5.6 คาครุภัณฑสํานักปลัด/กองตาง ๆ
2.5.7 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ/กองตาง ๆ
2.5.8 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
2.5.9 วัสดุงานปองกันฯ
2.5.10 คาบํารุงครุภัณฑงานปองกัน
2.5.11 คาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น
2.5.12 คาวัสดุการเกษตร
2.5.13 คาวัสดุไฟฟา วิทยุสํานัก /กองตาง
2.5.14 คาวัสดุโรงฆาสัตว
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.6 ปรับปรุงระเบียบเทศบัญญัติแผนพัฒนาและขอมูลสําคัญใน
การพัฒนาทองถิ่น

2.7 สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบเรียบรอย

2.8 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนและควบคุม
ระบบการจราจรในเขตเทศบาล
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ลักษณะโครงการ
2.6.1 จัดทําหรือปรับปรุงเทศบัญญัติ ขอบังคับระเบียบกฎหมาย
2.6.2 กิจกรรม 5 ส.
2.6.3 สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
2.6.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
2.6.5 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.6.6 จัดทําแผนพัฒนาสามป/แผนดําเนินการประจําป
2.7.1 ปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ
2.7.2 บริการรถยนตกูชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
2.7.3 วัสดุเครื่องแตงกาย อปพร.
2.7.4 กิจกรรมวัน อปพร. ประจําป
2.7.5 จัดทําแผนและฝกซอมแผนปองกันฯ
2.7.6 อปพร.ที่ปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก อปท.
2.7.7 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7.8 ปรับปรุงขอมูลศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7.9 รายจายกรณีที่เกิดเหตุที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
2.8.1 เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับกิจการจราจร
2.8.2 จัดทําปายซอยตาง ๆ
2.8.3 ผูประสานงานจราจรชุมชน
2.8.4 จัด อปพร.อํานวยความสะดวกดานการจราจร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการอนุรักษและสงเสริมศาสนา ภูมิปญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
3.1 อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี และรัฐพิธี

3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
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ลักษณะโครงการ
3.1.1 งานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา
3.1.2 งานวันปยมหาราช
3.1.3 งานวันพอแหงชาติ 5 ธันวา
3.1.4 คารับรองและพิธีกร
3.1.5 จัดงานพิธีเปดอาคาร งานตางๆ
3.1.6 แหเทียนพรรษา
3.1.7 นักเรียนศูนยเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา
3.1.8 ตักบาตรเทโวโรหนะ
3.1.9 อบรมฝกสอนศิลปะการฟอนรําพื้นเมือง
3.1.10 ประเพณียี่เปงรําลึก
3.1.11 อุโมงคจุมใจ ปใหมเมือง
3.1.12 ปรับปรุงและซอมแซมศูนยวัฒนธรรมตําบลอุโมงค
3.1.13 วัฒนธรรมไทยสายใจชุมชนจากสภาวัฒนธรรม
3.1.14 อุยสอนหลาน
3.1.15 ศาลาพระพุทธรูป
3.2.1 จัดทําสื่อ วีซีดีแนะนําการเรียนศูนยเด็กเล็ก / โรงเรียน
3.2.2 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนสถานศึกษาตนแบบ
3.2.3 ทัศนศึกษา เรียนรูโลกกวางพัฒนาเด็กเล็ก
3.2.4 กิจกรรมวันสําคัญศูนยเด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และความเขมแข็งของวัดและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมูประชาชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ลักษณะโครงการ
3.2.5 รักการอาน
3.2.6 ภาษาที่สอง
3.2.7 บัณฑิตนอย
3.2.8 วันวิชาการ
3.2.9 บานหลังเรียน
3.2.10 คาวิชาการ
3.2.11 สนับสนุนการจัดการศึกษาของ กศน.
3.2.12 สนับสนุนการศึกษาวิจัยของครูฯ
3.2.13 ทักษะการใชคอมพิวเตอรฯ
3.2.14 ผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ
3.2.15 เยี่ยมบานนักเรียนศูนยเด็กเล็กฯ
3.2.16 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตศูนยเด็กเล็ก
3.3.1 บวชชีพราหมณเฉลิมพระเกียรติ
3.3.2 หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ
3.3.3 ตามรอยพระพุทธศาสนา ฟงธรรมะทุกเดือน
3.3.4 พานองเขาวัด ปฏิบัติธรรมชําระจิตใจ
3.3.5 สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
3.3.6 จัดทําหนังสือธรรมะพัฒนาจิตใจ
4.1.1 ประกวดตกแตงไมดอกไมประดับหนาบานนามอง
4.1.2 รณรงคทําความสะอาดและรักษาแมน้ําลําคลอง
4.1.3 สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/สืบชะตาปงหาง
4.1.4 รณรงควันสิ่งแวดลอมโลก

4.1.5 ประกวดชุมชนนาอยู
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

4.2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.4 จัดหาอุปกรณและสถานที่กําจัดขยะและสุขาภิบาลสถานที่ลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสีย
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ลักษณะโครงการ
4.1.6 อากาศสดใสไรหมอกควัน
4.1.7 รณรงคใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมน้ําปงหางมีสวนรวม
ในการบําบัดน้ําเสียฯ
4.1.8 ลดโลกรอนดวยมือเรา
4.2.1 บํารุงรักษาสวนสาธารณะในพื้นที่ (คาจางรายวัน)
4.2.2 กําจัดวัชพืชหรือรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
4.2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน Green and Clean
4.3.1 หนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝนเพื่อประชาชนชาวไทย
4.3.2 ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
4.3.3 ผลิตไบโอดีเซล
4.3.4 จัดจางผูผลิตไบโอดีเซล
4.3.5 โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย
4.3.6 ประหยัดพลังงานในชุมชน
4.4.1 จัดจางรายวันจัดเก็บกวาดขยะและรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ
4.4.2 กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบ
4.4.3 ถนนปลอดขยะ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

5.1 พัฒนาการใช ประโยชนที่ดิน ปรับปรุงที่สาธารณะประจํา
หมูบาน และปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ

5.2 กอสรางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา

5.3 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสาธารณประโยชน
สิ่งกอสราง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน สถานที่นันทนาการ
ลานกีฬาในชุมชน
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ลักษณะโครงการ
4.4.4 รณรงคคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
4.4.5 จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะชุมชน
4.4.6 ปรับปรุงซอมแซมรถเก็บขยะ
5.1.1 ปลูกตนไมยืนตนในที่สาธารณะ
5.1.2 ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะเพื่อใชประโยชน
5.1.3 วางมาตราการแกไขปญหารุกล้ําที่สาธารณะประโยชน
5.1.4 วางมาตราการแกไขปญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ
5.1.5 ดําเนินการตามมาตราการเขตผังเมืองรวม
5.1.6 สํารวจแนวเขตลําเหมือง คูคลองในพื้นที่และกําหนดแนวเขต
5.2.1 สํารวจออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
5.2.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.2.3 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
5.2.4 กอนสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
5.2.5 ซอมแซม ปรับปรุงถนน ทางเทา และรางระบายน้ํา
5.2.6 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงสะพาน
5.2.7 กอสรางวางทอระบายน้ํา
5.2.8 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.3.1 กอสรางอาคาร อสม. ประจําหมูบาน/ชุมชน
5.3.2 กอสรางอาคารศาลาประชาคม หองเก็บพัสดุในหมูบาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5.4 ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา โทรศัพทและระบบประปา

5.5 พัฒนาแหลงน้ําอุปโภค บริโภค ขุดลอกลําเหมือง คู คลอง
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ลักษณะโครงการ
5.3.3 กอสรางหรือซอมแซมปรับปรุงบํารุงโบราณสถาน วัด
ศาสนสถาน
5.3.4 กอสรางสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย นันทนาการใน
ชุมชน
5.3.5 กอสรางอาคารสาธารณประโยชนในที่สาธารณะ
5.3.6 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน
5.4.1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน/ชุมชน
5.4.2 ขยายเขตประปา
5.4.3 กอสรางระบบประปาหมูบาน
5.4.4 ขยายไฟฟาพาดสายดับและไฟฟาสาธารณะ
5.4.5 ซอมบํารุงรักษาและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
5.4.6 อุดหนุนการไฟฟาขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
5.4.7 ติดตั้งอุปกรณไฟฟาลานกีฬาตานยาเสพติด
5.4.8 บํารุงดูแลรักษาโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่
5.5.1 ขุดลอกลําเหมือง คู คลองสาธารณะในหมูบาน
5.5.2 สํารวจฟนฟูลําเหมืองสาธารณะที่ตื้นเขินใหสามารถนํากลับมา
ใชประโยชน
5.5.3 สงเสริมกิจกรรมกลุมเหมืองฝายในหมูบานชุมชนในการดูแล
รักษาลําเหมือง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
6.2 สนับสนุนและสงเสริมการออมในหมูประชาชนและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

6.3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบขาวสารการตลาด กระจาย
รายไดแกประชาชน
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ลักษณะโครงการ
6.1.1 จัดซื้อเครื่องการทําเกษตรสวนเกษตรทฤษฎีใหม
6.2.1 สงเสริมการออมในหมูประชาชน
6.2.2 ลดรายจายสรางรายไดใหแกประชาชน
6.2.3 สรางสังคม ชุมชนใหเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข
6.2.4 สงเสริมการยึดหลักธรรมนําชีวิต
6.2.5 รณรงคประชาสัมพันธพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
6.2.6 สงเสริมวิถีชีวิตแบบพอดี พอเพียง มีกิน มีใช ชีวิตมีสุข
6.3.1 ประชาสัมพันธแรงงานและการตลาด
6.3.2 สงเสริมประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว
6.3.3 จัดงานวัฒนธรรมสืบสานปงหาง – ไสอั่ว (สงเสริมสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) และการทองเที่ยว
6.3.4 อบรมดานการตลาดใหกับกลุมอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
6.3.5 สงเสริมอบรมกลุมอาชีพและสงเสริมปจจัยการผลิต
6.3.6 จัดตั้งกลุมอาชีพสรางรายได
6.3.7 สงเสริมสหกรณไวน / ลําไยอบแหง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

6.4 พัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพใหแกประชาชน

6.5 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
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ลักษณะโครงการ
6.3.8 ฝกอบรมอาชีพแกผูวางงานและผูพนโทษคืนคนดีสูสังคม
6.3.9 จางนักเรียน เยาวชนหารายไดปดภาคเรียน
6.4.1 ฝกอบรมสมาชิกเกษตรธรรมชาติและเกษตรทฤษฎีใหม
6.4.2 จัดหาตลาดกลางเพื่อขายผลผลิตการเกษตร
6.4.3 สงเสริมอาชีพเกษตรผลิผักปลอดสารพิษ
6.4.4 พัฒนาประสิทธิภาพศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
6.4.5 สงเสริมกิจกรรมกลุมพืชสมุนไพร
6.4.6 สงเสริมความรูในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช
6.4.7 สงเสริมการทําปุยหมักปุยอินทรียแกประชาชน
6.4.8 พัฒนาวิชาการดานการเกษตรแตละสาขา
6.4.9 อบรมใหความรูแกแมบานเกษตรกร
6.4.10 จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนแปรรูปผลผลิตการเกษตร
6.4.11 สงเสริมการฝกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน
6.4.12 สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
6.4.13 สงเสริมการเลี้ยงและอนุรักษไกพื้นเมือง การปศุสัตว
6.4.14 สงเสริมการเลี้ยงปลาในรองสวน
6.4.15 สงเสริมประมงหมูบาน
6.4.16 แจกพันธุปลาใหแกชุมชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
6.4.17 ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณการฝกอบรมศูนยเทคโนโลยีฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

7. ยุทธศาสตรการสนับสนุนหรืออุดหนุนการดําเนินงาน
หนวยงานอื่น ๆ

แนวทางการพัฒนา

7.1 การสนับสนุนหรืออุดหนุนสวนราชการ
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ลักษณะโครงการ
6.5.1 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย
6.5.2 ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกโฮมสเตย
6.5.3 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่น ทุกงานประเพณี
7.1.1 อุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถตูยามปาเห็ว
7.1.2 อุดหนุน ศตส.อ.เมืองลําพูนหรือ ศตส.จ.ลําพูนแกปญหายาเสพ
ติด
7.1.3 อุดหนุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นอําเภอเมืองลําพูน
7.1.4 อุดหุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นจังหวัดลําพูน
7.1.5 อุดหนุนเกษตรอําเภอเมืองลําพูน
7.1.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง งานพระนางจามเทวี
7.1.7 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขาราชการ
7.1.8 อุดหนุนโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา
7.1.9 อุดหนุนครูผูสอนศูนยกีฬาจังหวัดลําพูน โครงการพัฒนาการกีฬา
7.1.10 อุดหนุนโรงเรียนตาง ๆ โครงการอาหารกลางวัน
7.1.11 อุดหนุนโรงเรียนโครงการการศึกษานอกโรงเรียน
7.1.12 อุดหนุนการเขาคายอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน
7.1.13 อุดหนุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยของครูบุคลากร
7.1.15 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ลักษณะโครงการ
7.1.16 อุดหนุนบุคลากรทางการแพทย รพ.ลําพูน ศูนยแพทยฯ
7.1.17 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
7.1.18 อุดหนุนสมทบหลักประกันสุขภาพ
7.1.19 อุดหนุนการจัดทําผังเมือง
7.2 การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 7.2.1 อุดหนุนชุมชนตามโครงการบานเอื้ออาทร
7.2.2 อุดหนุนกองทุนตานเอดส
7.2.3 อุดหนุนการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีหรือกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน
7.2.4 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
7.2.5 อุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานชุมชนแขมแข็ง
7.2.6 อุดหนุน อปต.อุโมงค บรรพชา/อุปสมบทหมูภาคฤดูรอน
7.2.7 อุดหนุน อปต.อุโมงค การจัดงานบุญสลากภัตต
7.2.8 อุดหนุนอปต.อุโมงคเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมสัญจร
7.2.9 อุดหนุน อปต.สอบธรรมสนามหลวง
7.2.10 อุดหนุน อปต.อุโมงค โครงการพัฒนาจิตใจโดยใชวัดเปน
ศูนยกลาง
7.2.11 อุดหนุนโครงการไหวสาปารมี 133 ป ครูบาเจาศรีวิชัย
7.2.12 อุดหนุนศาสนา(วัด) ในพื้นที่ 10 วัด
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
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ลักษณะโครงการ
7.2.13 อุดหนุน อปต.อุโมงค โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
7.2.14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม โครงการทําบุญวัดเชตะวัน
7.2.15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ทําบุญแดนเมือง
7.2.16 อุดหนุน อปต.อุโมงค ประเพณีสรงน้ําพระธาตุฯ

