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ค ำน ำ 
 

  ด้วยมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ฉบับนี้จึงมีเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานตามภารกิจจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ใน
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลอุโมงค์ให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแผนการ
ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบล  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล  ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนา
ต าบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างดียิ่ง 
   

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลอุโมงค์  ใคร่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์จัดหาข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลอุโมงค์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
       

  เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

สำรบัญ 
 

 
   เรื่อง        หน้ำ 
 
ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        1 

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       9 

ส่วนที่  3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                            38  

ส่วนที่  4 การติดตามและประเมินผล               193        
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สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 
 
 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลอุโมงค ์
อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน 
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ส่วนที่  1 

 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

ด้ำนกำยภำพ 

ต าบลอุโมงค์ มีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ ติดเขตรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดล าพูนและจังหวัดเชียงใหม่ (ถนนหมายเลข 106) บนพ้ืนที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งตะวันตก
แม่น้ ากวงและมีล าเหมืองปิงห่างไหลผ่านส่วนกลางของพ้ืนที่เพ่ือหล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรกรรม สภาพดินเป็น
ดินร่วยซุยเหมาะแก่การท าไร่ ท านา และท าสวน โดยเฉพาะสวนล าไย ซึ่งแต่ละปีท ารายได้แก่เกษตรกรเป็น
จ านวนมาก ที่ตั้งชุมชนจะรวมกันอยู่เป็นแนวยาวริมสองฝั่งถนนเชียงใหม่-ล าพูนสายเก่าเป็นที่ตั้งของสถาน
ประกอบธุรกิจการค้ารวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในบริเวณตลาดกลางป่าเห็วและริมสองฟากถนนสายเชียงใหม่ -
ล าพูนสายเก่าและห่างจากถนนเข้าไปในซอยโดยมีกลุ่มใหญ่ตั้งอยู่ด้านเหนือและส่วนกลางของพ้ืนที่และมี
จ านวนน้อยลงทางตอนใต้ของพ้ืนที่ สภาพที่พักอาศัยในบริเวณริมถนนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวสูง 1-2 ชั้น
และมีบริเวณโดยรอบ เมื่อห่างจากถนนใหญ่ออกไปจะเป็นบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในสวนล าไยล้อมรอบที่พักอาศัยจะ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสวนล าไยยกเว้นบริเวณใกล้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จะเป็นที่นา พ้ืนที่ริมสอง
ฟากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นที่นามีพ้ืนที่ว่างยังไม่ได้ถูกใช้งานรวมทั้งมี
โรงงานและสถานที่ประกอบธุรกิจการค้าตั้งกระจายอยู่ห่างกันบนริมสองฟากถนนและพ้ืนที่ระหว่างถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ไปจนถึงล าน้ าแม่กวงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยมีพ้ืนที่พักอาศัยปนอยู่ 

 
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 

  ที่ตั้งและขนาดต าบลอุโมงค์อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ระยะห่างจาก
จังหวัด 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20.09 ตารางกิโลเมตร  
 

ตำรำงท่ีตั้งพื้นที่ของต ำบลอุโมงค์จ ำแนกเป็นรำยหมู่บ้ำน 
 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

บ้านอุโมงค ์
บ้านกอม่วง 
บ้านสันกับตอง 
บ้านฮ่องกอก 
บ้านป่าเห็ว 
บ้านป่าลาน 
บ้านเชตวัน (หนองหมู) 
บ้านไร ่
บ้านป่าเส้า 
บ้านชัยสถาน 
บ้านแม่ร่องน้อย 
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อำณำเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อ   เทศบาลต าบลสารภีและต าบลชมภู  อ าเภอสารภี      จังหวัดเชียงใหม่  
ทิศใต้  ติดต่อ   เทศบาลต าบลเหมืองง่า              อ าเภอเมืองล าพูน    จังหวัดล าพูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อ   เทศบาลต าบลมะเขือแจ้             อ าเภอเมืองล าพูน    จังหวัดล าพูน 
ทิศตะวันตก ติดต่อ  เทศบาลต าบลหนองช้างคืน             อ าเภอเมืองล าพูน    จังหวัดล าพูน 
 

สภำพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลอุโมงค์มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ากวงกับแม่น้ าสาร เป็นส่วน
หนึ่งของที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง ในฤดูน้ าหลากในพ้ืนที่ลุ่มจะมีน้ าท่วมขังเป็นประจ า
ทุกปี ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการท าการเกษตร ปศุสัตว์ และใช้
เป็นที่อยู่อาศัย  
 

จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ต าบลอุโมงค์มีหมู่บ้านทั้งหมด  11  หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลทั้งหมด  11   

หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
หมู่ที่ 1  บ้านอุโมงค์  หมู่ที่ 7  บ้านเชตวัน (หนองหมู) 
หมู่ที่ 2  บ้านกอม่วง  หมู่ที่ 8  บ้านไร่ 
หมู่ที่ 3  บ้านสันกับตอง  หมู่ที่ 9  บ้านป่าเส้า 
หมู่ที่ 4  บ้านฮ่องกอก  หมู่ที่ 10  บ้านชัยสถาน 
หมู่ที่ 5  บ้านป่าเห็ว  หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย 
หมู่ที่ 6  บ้านป่าลาน 
   

ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
 ต าบลอุโมงค์มีเขตการปกครองและการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขต 1 และ เขต 2 มี
รายละเอียดดังนี้  ได้แก่   

เขต 1 ประกอบด้วย   หมู่ที่ 1    บ้านอุโมงค์ 
     หมู่ที่ 2    บ้านกอม่วง 
     หมู่ที่ 3    บ้านสันกับตอง 
     หมู่ที่ 4    บ้านฮ่องกอก 
     หมู่ที่ 5    บ้านป่าเห็ว 
     หมู่ที่ 7    บ้านเชตวัน (หนองหมู) 

  เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6    บ้านป่าลาน 
     หมู่ที่ 8    บ้านไร่ 
     หมู่ที่ 9    บ้านป่าเส้า 
     หมู่ที่ 10  บ้านชัยสถาน 
      หมู่ที่ 11  บ้านแม่ร่องน้อย 
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ประชำกร 

  ต าบลอุโมงค์ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน  13,070 คน แยกเป็น ชาย  6,173 คน  
เป็นหญิง  6,897  คน   

ตำรำงแสดงรำยละเอียดประชำกรและครัวเรือน ของต ำบลอุโมงค์ 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้ำน 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน 

ครัวเรือน ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
บ้านอุโมงค์ 
บ้านกอม่วง 
บ้านสันกับตอง 
บ้านฮอ่งกอก 
บ้านป่าเห็ว 
บ้านป่าลาน 
บ้านเชตวัน (หนองหมู) 
บ้านไร่ 
บ้านป่าเส้า 
บ้านชัยสถาน 
บ้านแม่ร่องน้อย 
 
 
 

 
790 
349 
233 
330 
517 
473 
737 
674 
873 
770 
427 

 
896 
384 
235 
345 
607 
507 
881 
690 

    1,029 
858 
465 

 

 
    1,686 

733 
468 
675 

    1,124 
980 

    1,618 
    1,364 
    1,902 
    1,628 

892 
 

 
696 
380 
292 
277 
494 
383 
675 
592 
791 
712 
383 

รวมท้ังต าบล     6,173     6,897   13,070       5,675 

 

จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริง แยกตำมช่วงอำยุ  
 

 
 

ช่วงอำยุประชำกร จ ำนวนเพศชำย(คน) จ ำนวนเพศหญิง(คน) จ ำนวนรวม (คน) 
    น้อยกว่า  1  ปีเต็ม   39 47  86 
     1 ปเีต็ม – 2  ปี   96 100 196 
     3 ปเีต็ม – 5  ปี 146 159 305 
     6 ปีเต็ม – 11 ปี 321 257 578 
   12 ปีเต็ม – 14 ปี 176 160 336 
   15 ปีเต็ม – 17 ปี 150 156 306 
   18 ปีเต็ม  - 25 ปี 584 586            1,170 
   26 ปีเต็ม – 49 ปี              2,087            2,131            4,218 

   50 ปเีต็ม – 60 ปีเต็ม              1,174            1,560            2,734 
มากว่า 60 ปี เต็มขึ้นไป              1,332            1,737            3,069 

รวมทั้งหมด             6,105            6,893          12,998 
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สภำพทำงสังคม 
 

ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข 
1.  ศูนย์แพทย์ต าบลอุโมงค์     1 แห่ง 
2.  คลินิกเอกชน       2 แห่ง 
3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุโมงค ์ 1 แห่ง 

กำรค้ำขำย 
   - มีองค์การตลาดอยู่ในพื้นที่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
   - มีธุรกิจร้านค้าหลากหลาย ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้มาก 

ด้ำนศำสนำ  
มีผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 

ต าบลอุโมงค ์จ านวน 10 วัด ที่เหลือร้อยละ 2 นับถือศาสนาอ่ืนๆ และประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นใน
หลักพระศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 

 
ข้อมูลจ ำนวนวัดในเขตเทศบำลต ำบลอุโมงค์ 

 เทศบาลต าบลอุโมงค์มีวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 10 วัด ประกอบด้วย 
1. วัดอุโมงค์ 
2. วัดกอม่วง 
3. วัดศรีดอนทอง (สันกับตอง) 
4. วัดเทพาราม (ฮ่องกอก) 
5. วัดป่าเห็ว 
6. วัดสุวรรณาราม (วัดป่าลาน) 
7. วัดเชตวัน (หนองหมู) 
8. วัดป่าเส้า 
9. วัดชัยสถาน 
10. วัดแม่ร่องน้อย 

 

ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 

กำรคมนำคม กำรจรำจร 
      กำรคมนำคม ถนน สะพำน ประกอบด้วย 

- ถนนสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 106 เป็นถนนสายเก่าเชื่อมระหว่างจังหวัดล าพูน  
  เชียงใหม่ (สายเก่า) 
- ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง หมายเลข 111 
- ถนนเลียบรางรถไฟ (Local Road) เชียงใหม่ – ล าพูน   
- ทางรถไฟสายเหนือเชียงใหม่ – กรุงทพฯ มีสถานีรถไฟ 1 แห่ง (บ้านป่าเส้า) 
- ถนนสายริมปิง – ป่าเห็ว (เชื่อมต่อหนองช้างคืน – เชียงใหม่) 
- ถนนสายแม่ร่องน้อย – มะเขือแจ้ (เชื่อมต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง) 
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      แม่น้ ำ/คลอง  
  - แม่น้ ากวง 
  - ล าเหมืองปิงห่าง/ร่องเชี่ยว/เก้าศอก/ร่องขุ่น/ป่าคา 
      กำรจัดกำรขนส่งมวลชน 
  - รถเมล์โดยสารประจ าทางถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน ทางหลวงหมายเลข 106 

- รถยนต์สองแถวขนส่งสายนวรัฐ เชียงใหม่ – ล าพูน 
- รถไฟสายเหนือเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ สถานีรับ – ส่งผู้โดยสาร 1 สถานี 

 กำรประปำ 
  ปัจจุบันโอนภารกิจการประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการ  เมื่อวันที่   19 
พฤษภาคม 2546 โดยมีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาในต าบลอุโมงค์ทั้งหมด 681 ครัวเรือน  มีแหล่งน้ าดิบผลิต
น้ าประปาส านักงานประปาล าพูนโรงกรองน้ าจ านวน 4 โรงกรองน้ าและบ่อบาดาลที่ใช้สูบน้ าจ านวน 4 บ่อ 
ประกอบด้วย บ่อบาดาลที่ 3 บ่อบาดาลที่ 4 บ่อบาดาลที่ 5 และบ่อบาดาลที่ 8 

 กำรไฟฟ้ำ 
  มีจ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า 5,024 ครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 -11 ครอบคลุมถนนสาย
เชียงใหม่-ล าพูน ถนนสายเชียงใหม่-ล าปางและถนนสายป่าเห็ว-ริมปิง 
 

กำรสื่อสำร 
โทรศัพท์ โดยบมจ.ทีโอที จ ากัด (มหาชน)   ได้ด าเนินการติดตั้งโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์สาธารณะในสถานที่ส าคัญครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่  มีจ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 
150 เครื่อง  จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่ 1 ชุมสาย คือ ชุมสายต าบลอุโมงค์   

 ที่ท าการไปรษณีย์มี 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์โทรเลขต าบลอุโมงค์ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงมี 3 แห่ง คือ 
   - สถานีวิทยุกระจายเสียงราชด าริสัมพันธ์ จังหวัดล าพูน 
   - สถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 3 จังหวัดล าพูน 
   - สถานีวิทยุศูนย์เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
 ระบบเสียงตามสาย 
   - เสียงตามสายของเทศบาลต าบลอุโมงค์ ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – 11 (ระบบคลื่นวิทยุ) 
   - หอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – 11   
 หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่ 
   - ป้อมยามต ารวจป่าเห็ว 
   - ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน 
   - เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ต าบลอุโมงค์อุณภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าประมาณ 26.08 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
ตลอดป ี มีค่าประมาณ 32.80 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนมีค่าประมาณ 38.20 
องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคมมีค่าประมาณ 14.0 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝน
ค่าเฉลี่ยตลอดปี 962.09 มิลลิเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายนประมาณ 193.2 มิลลิเมตร และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 0.3 มิลลิเมตร 

ในเขตเทศบาลต าบลอุโมงค์ มีล าน้ าขนาดใหญ่ไหลผ่าน คือ ล าน้ ากวง ซึ่งพาดผ่านขอบเขต 
ด้านตะวันออกของพื้นที่ โดยน้ าจะไหลลงมาจากทิศเหนือ จากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านนิคมอุตสาหกรรมล าพูน 
แล้วเข้าสู่ตัวเมืองล าพูน เป็นล าน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี นอกจากแม่น้ ากวงแล้วยังมีล าน้ าเหมือง ปิงห่าง ซึ่งมีน้ า
ตลอดปีเพราะอยู่ในระบบชลประทาน โดยน าน้ าจาก ล าน้ าปิงเข้าสู่พ้ืนที่และแยกเป็นล าเหมืองสายเล็กสาย
น้อยเข้าสู่พ้ืนที่และแยกเป็นล าเหมืองสายเล็กสายน้อย เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนหนึ่งเกษตรกรยังได้มีการ
เจาะน้ าบาดาล และบ่อน้ าตื้น ไว้อุปโภค บริโภค 

การจัดการน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือน ตลาด หรืออาคารพาณิชย์ ได้แก่น้ าที่ใช้ช าระล้างสิ่ง 
ต่างๆ  ที่ระบายออกมาจากบ้านเรือนหรืออาคาร  เช่น  น้ าอาบ  น้ าจากห้องครัว จากการซักเสื้อผ้า  จากส้วม 
ชักโครก จากการล้างภาชนะ น้ าส่วนใหญ่ข้างต้นนี้จะระบายจากอาคารไปสู่พ้ืนดิน แล้วจะค่อยๆซึมหมดในฤดู
ร้อน ในปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป เทศบาลต าบลอุโมงค์ ได้ตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันด้วย ส าหรับน้ าจากส้วมจะมีการเก็บกักในระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม เพ่ือดักสิ่งปฏิกูลและไขมันเอาไว้ 
ปล่อยให้ส่วนใสไหลล้นไปรวมกับน้ าเสียส่วนอื่นๆ ก่อนจะระบายออกสู่ท่อน้ าสาธารณะ แต่ในอนาคตเทศบาล
มีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย โดยให้น้ าเสียทั้งหมดลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ เพ่ือส่งไป
สถานบ าบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ าสาธารณะต่อไป 

การจัดการด้านขยะมูลฝอย  ได้ใช้ระบบถุงขยะท่ีมีตราของเทศบาลจ าหน่ายให้ผู้ใช้บริการ 
น าไปใส่ขยะ โดยแยกเป็นถุงขยะเปียก และถุงขยะแห้ง เพ่ือให้ราษฎรได้ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้งน ามาใช้แทน
ระบบถังขยะที่วางตามจุดต่างๆ ซึ่งมีปัญหาด้านการควบคุมปริมาณขยะซึ่งในระบบถุง เป็นการรวม
ค่าธรรมเนียมบริการไว้ด้วยแล้วเมื่อถึงเวลาราษฎรจะน ามาวางไว้ตามจุดนัดหมาย เพ่ือให้เทศบาลเก็บขยะไป
ก าจัด ประโยชน์ได้รับคือการควบคุมปริมาณขยะตามหลักสากล “ผู้มีขยะมาก ซื้อถุงมาก จ่ายมาก” เป็นการ
ควบคุมจัดการทิ้งขยะคือต้องคิดก่อนทิ้งไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายเงินค่าก าจัดขยะมากขึ้น ส าหรับการก าจัดขยะ
เทศบาล ได้จ้างเอกชนน้ าน าไปก าจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะต่อไป 

สภำพลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะพ้ืนที่ของต าบลอุโมงค์  ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มตาม 

แนวชายฝั่งตะวันตกแม่น้ ากวง  และมีล าเหมืองปิงห่างไหลผ่านส่วนกลางของพ้ืนที่เพ่ือหล่อเลี้ยงคนในพ้ืนทีท่ี่
อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทางการเกษตร 

สภำพภูมิอำกำศ   
ฤดกูาลต่างๆ มีลักษณะเป็นเช่นเดียวกันกับอ าเภอเมืองล าพูนและจังหวัดล าพูนคือ ฤดูร้อน 

เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ 
เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
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ระบบเศรษฐกิจ 
 

อำชีพ 
 อาชีพของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลอุโมงค์ มีดังนี้ 

เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 84.28  
รับจ้าง    คิดเป็นร้อยละ 8.74 
ค้าขาย     คิดเป็นร้อยละ 2.16 

  รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ 1.23 
  อ่ืนๆ   คิดเป็นร้อยละ 2.59     
   

กำรเกษตรและแหล่งน้ ำ 
  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากผลการส ารวจจากครัวเรือนทั้งหมดมี  
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก คิดเป็นร้อยละ 84.28 มีแหล่งน้ าซึ่งเป็นแม่น้ าล าคลอง คือ  
แม่น้ ากวง  ล าเหมืองปิงห่าง ล าเหมืองร่องเชี่ยว ล าเหมืองเก้าศอก ล าเหมืองร่องขุ่นและล าเหมืองป่าคา 
 
กำรอุตสำหกรรม 

มีโรงงานประเภทต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 43 แห่ง ประเภทและจ านวนสถาน             
ประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ 

สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม 
สถานีบริการน้ ามัน   6  แห่ง 
ร้านค้าทั่วไป              304  แห่ง 
ตลาดสด                3  แห่ง 

 สถำนประกอบกำรด้ำนบริกำร 
ธนาคารจ านวน 3 แห่ง 
สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พรบ. จ านวน 3 แห่ง 

กำรท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลอุโมงค์ เป็นหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ และพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบบการจัดกิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร การ
บริการดังนี้ 

- งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง – ไส้อั่วหละปูน และงานเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 
- งานประเพณีลอยกระทง/ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เข้าพรรษา ออกพรรษา 
- ศูนย์วัฒนธรรมต าบลอุโมงค์ ห้างนาเจ้า และศูนย์ลดโลกร้อน 
- แหล่งจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์จากไม้ ไวน์ ฯลฯ 
- โฮมสเตย์ต าบลอุโมงค์ และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ 
- สถาปัตยกรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน วัดต่างๆ 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลอุโมงค์ 
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กำรปศุสัตว์ 
  มีการเลี้ยง เป็ด ไก่ และสุกร เพ่ือเป็นอาหารของราษฎรบ้างเป็นการเลี้ยงระดับครัวเรือน  
มีการเลี้ยงสุกร เพ่ือจ าหน่าย จ านวน 1 แห่ง 
 
พืชเศรษฐกิจ 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลอุโมงค์ ที่ท ารายได้หลักให้แก่เกษตรกร คือ ล าไยและพืชผล
ทางการเกษตร 

ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
  ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลอุโมงค์มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดท่ีเหลือร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชากรส่วนใหญ่ยึดมั่นในหลักพระศาสนาและปฏิบัติ
ศาสนกิจตลอดจนประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  

มีจ านวนวัดทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลอุโมงค์จ านวน 10 วัด ประกอบด้วย  

1. วัดอุโมงค์  
2. วัดกอม่วง  
3. วัดศรีดอนทอง (สันกับตอง)  
4. วัดเทพาราม (ฮ่องกอก)  
5. วัดป่าเห็ว  
6. วัดสุวรรณาราม (วัดป่าลาน)  
7. วัดเชตวัน (หนองหมู)  
8. วัดป่าเส้า  
9. วัดชัยสถาน  
10. วัดแม่ร่องน้อย  

มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญ  คือ ประเพณีสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)   อยู่ใน 
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมท าบุญเข้าวัด ปล่อยนกปล่อยปลา ขนทรายเข้าวัดและเล่นน้ าสงกรานต์ 
ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีกิจกรรมประกวดกระทง เผา
เทียนเล่นไฟ การแข่งขันปล่อยโคมลอย  ประเพณีวันเข้าพรรษา อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี มี
กิจกรรมการท าบุญและถวายเทียนพรรษาที่วัด และงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อ่ัว-หละปูน ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลอุโมงค ์
อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 
 
ยุทธศำสตร์ชำติ : กรอบกำรพัฒนำระยะยำว  
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ  
     1.  ความม่ันคง  
   ๒.  การสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน 
   ๓.  การพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพคน 
   ๔.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม 
   5.  การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้ำน 
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2560 

แผน 12 
พ.ศ. 2560-2564 

ปี 2579 

แผน 13 
พ.ศ. 2565-2569 

แผน 14 
พ.ศ. 2570-2574 

แผน 15 
พ.ศ. 2575-2579 

ระยะที่ 1 
5 ปี 

ระยะที่ 2 
10 ปี 

ระยะที่ 3 
15 ปี 

ระยะที่ 4 
20 ปี 
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 ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  5. ด้านความมั่นคง 
   6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เป้าหมาย  1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
     2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
     3. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 
     4. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน 
     5. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     6. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     7. การพัฒนาพ้ืนที่ ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค 
     8. การบริหารงานภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
 

กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ  
  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและ โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
  ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

THAILAND 4.0 
  ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ใน
ปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้
มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 
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  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  
  2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
  3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส ำคัญ คือ 

  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
   2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด 
เวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value 
Services   
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
  รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engiines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม” ให้เป็น“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 
 

  โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น“5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย” ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)  
  3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Techmology) 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 
 

ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่างๆ
มากมาย อาทิ  
   - เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 
  - เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 
  - เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มท่ี 3 
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  -เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส  
(E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุ่มท่ี 4  
  -เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มท่ี 5 เป็นต้น 
 

ใช้พลังประชำรัฐเดินไปข้ำงหน้ำ  
  “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีต้นน้ า เพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชา
รัฐ” ในการขับเคลื่อน 
  ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน 
  โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เป็นส่วน
หนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่เป็น Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรม
ที่เป็น New S-Curve) ที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น กล่าวคือ ใน “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมี
บางกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต้องพ่ึงพิงการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการ
บิน (Aviation) 
  ส่วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลกัและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน“ประเทศไทย 4.0”จะเป็นส่วน 
ที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ 
ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพ่ึงพาตนเอง พึ่งพากันเอง และ
รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” 
  เป้าหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน 
“ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง 
(Active Aging) การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้เป็น Smart City 
  การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ าตาล มันส าปะหลัง ให้กลายเป็น
อาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics) ทีม่ีมูลค่าสูง การเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีน้ า เป็นต้น 
 

กล่ำวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศ ภำยใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส ำคัญ 
  1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน  
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 3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก าลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดล ำพูน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง 
            ประสบการณ์วัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ 
  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล ำพูน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร  

วัฒนธรรมได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  บน 

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต  

ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา” 
 
พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1  พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
  พันธกิจที่ 2  พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  
  พันธกิจที่ 3  อนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาทางศิลป  

      วัฒนธรรมและประเพณี 
  พันธกิจที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   

เป้ำประสงค์เพื่อกำรพัฒนำ 
  1. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  4. ต าบลอุโมงค์มีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นต ำบลอุโมงค์ 
 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารด้านบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพแบบ 
            องค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดิการ 
 ยุทธศาสตร์ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน 
            การเมืองการบริหารและการบริการ 
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ยุทธศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลป 
           วัฒนธรรม ประเพณี รัฐพิธีและพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
  

กลยุทธ์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
1. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารด้านบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม   

                ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดิการ 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสุขภาพและดูแลสุขภาพ 

       ประชาชนแบบองค์รวม 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การพัฒนาและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการบริการสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 กลยุทธ์การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการบริการสาธารณสุข แพทย์ 

       ทางเลือก 
  กลยุทธ์ที่ 1.5 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย 
  กลยุทธ์ที่ 1.6 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
  กลยุทธ์ที่ 1.7 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 
          นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การ  
     บริหารและการบริการ 

  กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนใน 
          การบริหารจัดการพัฒนาและการพัฒนาเมืองในทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์การอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชนและ 

       ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ 

       ประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 2.4 กลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
  กลยุทธ์ที่ 2.5 กลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและส านักงาน 
  กลยุทธ์ที่ 2.6 กลยุทธ์การปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนา และข้อมูลที่ส าคัญใน 
          การพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2.7 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ 
          รักษาความสงบเรียบร้อย 
  กลยุทธ์ที่ 2.8 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและควบคุมระบบการ 
            จราจรในเขตเทศบาล 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธีและพัฒนาการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
          และรัฐพิธ ี
  กลยุทธ์ที่ 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัดและพัฒนา 
          คุณธรรมจริยธรรมในหมู่ประชาชน          
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที ่4.1 กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     กลยุทธ์ที่ 4.2 กลยุทธ์การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4.3 กลยุทธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 4.4 กลยุทธ์การจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ก าจัดขยะและสุขาภิบาลสถานที่ 
          ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงที่สาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
          และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          และบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
  กลยุทธ์ที่ 5.3 กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ 
          สิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน ฌาปนสถาน สถานที่นันทนาการและลาน 
          กีฬาในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 5.4 กลยุทธ์การติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์และพัฒนาระบบประปา 
  กลยุทธ์ที่ 5.5 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ขุดลอกล าเหมืองคูคลอง 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 6.2 กลยุทธ์การสนับสนุนและส่งเสริมการออมในหมู่ประชาชนและยึดหลัก 
          เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 6.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจายรายได้ 
          แก่ประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 6.4 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 6.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น 
  กลยุทธ์ที่ 7.1 กลยุทธ์การสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการ 
  กลยุทธ์ที่ 7.2 กลยุทธ์การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
   
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

2. พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

3. อนุรักษ์และส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภมูิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณ ี

4. พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

เป้าประสงค ์

1. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู ่

2. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

3. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองที่มีเอกลกัษณ์แห่งภูมิปญัญา 

4. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร ์

1. ด้านการพัฒนาระบบบริหารด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม     
    ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ กีฬานันทนาการและสวสัดิการ 
 
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง  
    การบริหารและการบริการ 

3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปญัญาทางศลิปวัฒนธรรมประเพณี รัฐวิธีและ    
    พัฒนาการศึกษา 

4. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 
6. ด้านพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 

7. ด้านการพัฒนาการบรูณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1-1.7 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1-2.8 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1-3.3 
 

กลยุทธ์ที ่4.1-4.4 
 

 

กลยุทธ์ที ่5.1-5.5 
 

 

กลยุทธ์ที่ 6.1-6.5 
 

 

กลยุทธ์ที ่7.1-7.2 
 

แผนท่ียุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
16 
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กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 
และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลต าบลอุโมงค์ในภาพรวม ได้น ามาก าหนดประเด็นการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบล เป็น
การประเมินถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาล อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนโอกาสและอุปสรรค อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ 
SWOT ANALYSIS ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางวิเคราะห์  ดังนี้ 
 

ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของเทศบำลต ำบลอุโมงค์ 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ด้านบุคลากร 

- ผู้บริหารมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ดีใน  
  การพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในเหมาะสม  
  สอดคล้องกับภารกิจ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ   
  พัฒนา 

- บุคลากรมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อ  
  การปฏิบัติงาน 

-การสั่งการที่รวดเร็ว ฉับไว 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรมีไม่เพียงพอ 

ด้านงบประมาณ 
 
 
 
 
ด้านระบบฐานข้อมูล 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.  
  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย  
  อ านาจ 
- มีการจัดเก็บภาษีและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
- มีการจัดท าระบบข้อมูลพื้นฐาน 
- มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการ  
  จัดท าระบบฐานข้อมูล 
 

-การจัดตั้งงบประมาณและการโอนเงิน 
 งบประมาณ 
 
 
  
- เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอ 
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกของเทศบำลต ำบลอุโมงค์ 
 
 

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
นโยบายของรัฐบาล 
 
 
 

 
 
 
 
ระเบียบ  กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

- นโยบายรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหาความ  
  ยากจน ปัญหายาเสพติด การสร้างความ    
  เข้มแข็ง อุดหนุนงบประมาณโดยให้ท้องถิ่น  
  เสนอโครงการเร่งด่วนฯลฯ ทีเ่อ้ือต่อการ  
  พัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
-ระเบียบกฎหมายเอ้ือให้สามารถพัฒนา  
 ท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง เช่น รัฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจักรไทย และ พรบ.ก าหนด 
 แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้  
 ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นและการ  
 บริหารงานของท้องถิ่น 
 
 

- มีกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน 
- มีผลผลิตการเกษตรหลัก คือ ล าไย   
- มีแหล่งทุนการท าการเกษตร 
- มีพืชทางการเกษตรอื่นๆ ออกสู่ตลาด 

-ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อ  
 นโยบายของรัฐบาลในแต่ละด้าน 
-มีนโยบายที่มีระยะเวลาเร่งด่วนในการ 
 ปฏิบัติอย่างเร่งรัดเกินไปและมีจ านวน 
 มากต่อเนื่องกัน 
-มีนโยบายที่ยังแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
 ได้ไม่ตรงประเด็นเท่าท่ีควร 
 

-ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง  
 ตลอดเวลาจึงเกิดความไม่ชัดเจนในการ  
 ปฏิบัติ 
-การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และ  
 บุคลากร ตามแผนการกระจายอ านาจมี  
 ความล่าช้า และไม่ชัดเจนในแนวทาง 
 ปฏิบัติ 
 
- ราคาผลผลิตการเกษตรค่อนข้างต่ า 
- คุณภาพสินค้าการเกษตรไม่สามารถ 
  แข่งขันในตลาดโลกได้ 
- ค่าครองชีพของประชาชนสูง   

ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-สังคมในชุมชนยังคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเก่าแก่ 
-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาท  
 ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด   
 วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่      
 สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 ในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง 
-เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน 
 ร่วมเพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 

- มีประชากรแฝงในพ้ืนที่หรือแรงงาน 
  ต่างด้าวเพ่ิมข้ึน 
- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรม  
  ต่างชาติท าให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ 
  ความสนใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่มี 
  อยู่น้อยลงและหันไปนิยมวัฒนธรรม 
  ต่างชาติมากข้ึน วิถีชีวิตดั้งเดิมมีแนว 
  โน้มจะถูกกลืนจากวัฒนธรรมบริโภค 
  นิยม 
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ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 
กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 

 
 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้าง  
    พื้นฐาน 
 
 
 

1. ถนนช ารุดเสียหายและถนนเพื่อการ
ล าเลียงผลการผลิตทางการเกษตรไม่
เพียงพอท าให้การล าเลียงผลผลิตไม่
สะดวกล่าช้า 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 

การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความ
แข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่งการพัฒนาระบบ
ขนส่งการล าเลียงผลผลิตจะช่วยให้ 
ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค 
 

2. เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
หรือระหว่างสถานท่ีราชการท่ีส าคัญไม่
สะดวกในการติดต่อเพื่อรับบริการจาก
หน่วยงานน้ันๆ 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 
 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท าให้ท้องถ่ิน
เป็นหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน  ประชาชนจะ
มารับบริการมากข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
มีความสะดวก 
 

3. ขาดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะรุนแรง
มาก 
 
 
 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ปั จ จัยที่ ส า คัญในการด าร งชี วิ ต 
ท้องถ่ินต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ
และบริ โภคน้ าที่ สะอาดและไ ด้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

4. ระบบไฟฟ้ายังไม่ท่ัวถึงโดยเฉพาะ
ครัวเรือนท่ีตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านและ
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 
 
 

ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาส าหรับพื้นที่ห่างไกลคู่
สายไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

5. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ ส าหรับ
จุดท่ีจ าเป็นต้องติดต้ัง 
 
 
 

 

ต าบลอุโมงค์               ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงข้ึน  การ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลด
ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
 
 
 

 

2. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 1. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ไม่
คุ้มค่า ขาดระบบการบริหารจัดการแหล่ง
น้ าท่ีดี การพัฒนาแหล่งน้ ามีข้อจ ากัดและ
ไม่มีพื้นท่ีส าหรับเป็นป่าชุมชน ประชาชน
ท่ีอยู่อาศัยยังขาดจิตส านึกในการรักษา
แหล่งน้ า 
 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการ
หารายได้ พึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่
มี อ ยู่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นทางออก
ที่ส าคัญของโลกในอนาคต 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
3. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

1. เกษตรกรมีภาระหน้ีสินจ านวนมาก  
ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า 

ต าบลอุโมงค์ ความเจริญของโลกท าให้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะท าอยู่รอดในสังคม 

2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดู การท า
การเกษตร ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน ท าให้
ขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาและสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน 

ต าบลอุโมงค์ 
 

สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

3. การรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 
เช่น กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสาน ฯลฯ  
ซ่ึงกลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 

ต าบลอุโมงค์ ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ดีกว่า  ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต 
 
 
 
 
 
 4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะต่ าถึง
ปานกลางการลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

ต าบลอุโมงค์ การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะท าให้
เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง และยั่งยืน 

4. ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ 
ท าให้ยากแก่การป้องกัน 
 

ต าบลอุโมงค์ ความเจริญของโลกท าให้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะท าอยู่รอดในสังคม 

2. ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย 

ต าบลอุโมงค์ สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติเป็น
ปัญหาท่ีสร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวันจะ
ยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความพร้อม
เสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้ใน
ระดับหน่ึง 

ต าบลอุโมงค์ สภาวะโลกร้อน  เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากข้ึน
เรื่อยๆ 

4. การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคง
มีอยู่ในสังคม เน่ืองจากขาดความ
ต่อเนื่องในการปราบปรามและป้องกัน
ปัญหา 
 

ต าบลอุโมงค์ มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ ท าให้ยากแก่
การป้องกันและสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้ก็คือการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยเน้นที่สถาบันครอบครัว 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
5. ปัญหาด้านการศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
นันทนาการ 

1. การศึกษาในระดับก่อนวัย
เรียนยังขาดสือ่และอุปกรณ์การ
เรียนท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล เท่าทันต่อ
โลกเพียงใด 

2. ประชาชนยังขาดแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือการศึกษานอก
ระบบ ขาดอุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ีทันสมัย 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 
 

การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด  การศึกษานอกระบบ จะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้ใน
ชุมชน ท าให้เกิดการค้นพบศักยภาพของตนเอง 

3. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม               
ภูมิปัญญาชาวบ้านเริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ 
จากเยาวชนรุ่นหลัง 
 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 

วัฒนธรรมที่มาแต่โบราณจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถ่ินจะสูญหายไปหากไม่มีการด ารงรักษาไว้ 

4 .ประชาชนในพื้นท่ีขาดการ
ตื่นตัว ในการเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

ต าบลอุโมงค์ การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพมากข้ึน การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็นอาชีพได้หรือ การกีฬาจะ
สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดข้ึนได้ จึงสมควรที่จะมีการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ 

6. ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

1. ล าน้ ากวง และล าน้ าปิงห่าง 
มีวัชพืชปกคลุมน้ า 
 

ต าบลอุโมงค์ หากไม่มีการฟื้นฟู ก าจัดวัชพืช จะท าให้แม่น้ าต้ืนเขิน  น้ า
ใช้เพื่อเกษตรกรรมไม่เพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 2. ขยะและสิ่งปฏิกูลถือว่าเป็น
สิ่งท่ีก าลังจะสร้างปัญหาให้กับ
สังคมชนบทหากไม่มีการวาง 
แผนท่ีดีจะกลายเป็นปัญหาท่ี 
ยากจะแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลอุโมงค์ ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการการก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก
นับวันปริมาณขยะที่ก าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากข้ึน 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวแหล่ง
วัฒนธรรม ในพื้นท่ียังไม่ได้รับ
การพัฒนา หรือปรับปรุงให้เป็น
ท่ีรู้จัก 

ต าบลอุโมงค์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นแหล่งโบราณสถานเก่าแก่
ของจังหวัดล าพูน  สมควรที่จะมีการ พัฒนาบูรณะให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

4. ประชาชนยังไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าท่ีควรกับการท่ี
จังหวัดล าพูนเป็นเมืองท่องเท่ียว 
เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงด้าน
การท่องเท่ียว 
 

ต าบลอุโมงค์ 
 

 

การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวของท้องถ่ินแต่ละให้ จะก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชนบท 
 

7. ปัญหาด้านการเมือง
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

1. ประชาชนยังขาดกระบวน 
การเรียนรู้ด้านการเมืองการ
ปกครอง ท าให้กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยัง
อ่อนแอ 

ต าบลอุโมงค์ 
 
 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดย
ประชาชน เพื่อประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การเมืองการปกครองจะท าให้สังคมเกิดความสมดุล 

2. ระบบบริหารจัดการของ
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบท่ีมาก 
ท าให้การให้บริการประชาชนยัง
ขาดความคล่องตัว และมี
ขั้นตอนมาก 

พนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ้าง 

การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การท าความเข้าใจ
ให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี การ
บริหารงาน วิธีการการท างาน  
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและ 
โอกำสพัฒนำในอนำคตของเทศบำลต ำบลอุโมงค์ 

 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาคตของเทศบาลต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ
แต่ละยทุธศาสตร์ โดยก ำหนดค่ำกำรให้คะแนน เป็น 4 ระดับในแต่ละด้ำนดังนี้ 
 

ด้ำน มำก ปำนกลำง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง  3 2  1 0 
จุดอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส  3  2  1 0 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด -3 -2 -1 0 
1.ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
จุดแข็ง(Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร เทศบาลต าบลอุโมงค์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
   

จุดอ่อน(Weakness=W)   
 1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูงของเทศบาลต าบลอุโมงค์ไม่สามารถด าเนิน

โครงการไดต้้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 2. ขาดงบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

โอกำส(Opportunity=O)   
                  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 249 รัฐให้ความอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที ่
                  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด(Threat=T)   
                  1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  เทศบาลต าบลอุโมงค์ ยัง
ไม่มีบุคลากรที่เพียงพอ 
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                       สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ด้ำน มำก ปำนกลำง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง  3 - - - 
จุดอ่อน - - -1 - 
โอกาส - 2 - - 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด - - -1 - 
รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 1 + 2 - 1 = 3  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

 

2.ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและพัฒนำแหล่งน้ ำ 
จุดแข็ง(Streng=s)   

               1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อย่างต่อเนื่องก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ของต าบลอุโมงค์ 

 2. บุคลากร เทศบาลต าบลอุโมงค์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
 1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต าบลอุโมงค์ไม่สามารถด าเนิน

โครงการได ้
 2. เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของต าบลอุโมงค์ประชากรอาศัยอยู่ติดล าน้ ากวง และล าน้ าปิงห่าง

ไหลผ่าน  
 

โอกำส(Opportunity=O)   
                  1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดล าพูนให้ความส าคัญ 
และได้ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด              
                   2. การเกิดปัญหาน้ าท่วมและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภาค ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ท าให้เทศบาลต าบลอุโมงค์มีโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือค่อนข้างมาก 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด(Threat=T)   
                  1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความช านาญเป็นพิเศษ เทศบาลต าบลอุโมงค์ยังไม่มี
บุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
 

ด้ำน มำก ปำนกลำง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 - - - 
จุดอ่อน - - -1 - 
โอกาส - 2 - - 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด - - -1 - 
รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 1 + 2 – 1 = 3  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 



 

24 
 
 

3.ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุขชุมชน 
จุดแข็ง(Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

ในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร เทศบาลต าบลอุโมงค์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
   

จุดอ่อน(Weakness=W)   
 1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
 2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
 3. ยังไม่มีบุคลากรทีเ่พียงพอมารับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ 
 

โอกำส(Opportunity=O)   
                  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน  โอกาสที่จะได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด(Threat=T)   
                  1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากประชาชนและหน่วยงานหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน   
 

     สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 - - - 
จุดอ่อน - -2 - - 
โอกาส 3 - - - 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด - - -1 - 
รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 3 – 1 =   3 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

 

5.ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
จุดแข็ง(Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

ในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
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 2. บุคลากร เทศบาลต าบลอุโมงค์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. มีงบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน 
 4. มีเทคนิคการท างานวิธีการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
1. การบันทึกข้อมูลในระบบด้านการศึกษามีบุคลากรจ ากัด 
2. มีระยะเวลาเร่งด่วนและจ ากัดในการด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของรัฐ 

 
โอกำส(Opportunity=O)   

                  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดล าพูน ให้
ความส าคัญ 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด(Threat=T)   
                  1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการศึกษาฯ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

                     สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรมฯ 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 - - - 
จุดอ่อน - -2 - - 
โอกาส 3 - - - 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด - - -1 - 
รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 2 + 3 – 1 = 3 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

6.ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง(Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

ในด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 2. มีงบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน 
 3. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน 
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
 1. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดในภาพรวม 
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โอกำส(Opportunity=O)   

                  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด(Threat=T)   
                  1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                  2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว  และการกระจายผลประโยชน์ด้าน
การท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง 

 

      สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติฯ 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 - - - 
จุดอ่อน - - -1 - 
โอกาส 3 - - - 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด - -2 - - 
รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 1 + 3 – 2 = 3 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

7.ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
จุดแข็ง(Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

ในด้านการเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 2. บุคลากร เทศบาลต าบลอุโมงค์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. มีงบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน   
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
 1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
  
 

โอกำส(Opportunity=O)   
                  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                     2. การพัฒนาด้าน  การเมือง   การบริหารราชการที่ดี  เป็นนโยบายของรัฐที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติ โอกาสได้รับการสนับสนุนมาก  มีเงินรางวัลให้ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ด้ 
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อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด(Threat=T)   

                  1. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                      2. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึกเกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล  
 

สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 - - - 
จุดอ่อน - - -1 - 
โอกาส 3 - - - 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด - -2 - - 
รวมคะแนนศักยภาพ = 3 – 1 + 3 – 2 = 3 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอุโมงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ด้านความมั่นคง 
ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ด้านการเติบโตท่ี
เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

ด้านความมั่นคง 

การเพิ่ม 
ประสิทธ ิ

ภาพและธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ 
โลจสิติกส ์

 

ด้าน 
วิทยาศาตร์

เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

การ 
ต่าง 

ประเทศเพื่อน
บ้านและ
ภูมิภาค 

การเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นการบริหารจัดการและทค
โนโลย ี

การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมี
ศักยภาพสูง 

การไปสู่ High Value Services การไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและทักษะสูง 

เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์  
(ยุทธศาสตร์ท่ี 1) 

เมืองเกษตรสีเขียว 
(ยุทธศาสตร์ท่ี 2) 

เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 

(ยุทธศาสตร์ท่ี 3) 

การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(ยุทธศาสตร์ท่ี 4) 

การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ 
(ยุทธศาสตร์ท่ี 5) 

การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรมได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  (ยุทธศาสตร์ท่ี 1) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถ่ินและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

(ยุทธศาสตร์ท่ี 2) 

การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดเพื่อ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

(ยุทธศาสตร์ท่ี 3) 

การพัฒนาระบบ
บรหิารการด้านบริการ
สาธารณสุขและการ
ส่งเสริม สุขภาพแบบ
องค์รวม ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กีฬา

นันทนาการและ
สวัสดิการ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนด้าน การเมอืงการบริหาร
และการบรกิาร 

(ยุทธศาสตร์ที่ 2) 

การอนุรกัษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปญัญา
ทางศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณี รัฐพิธีและพัฒนาการศึกษา 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4) 

 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้าง 

พื้นฐาน 
(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 

การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกจิชุมชนและการท่องเที่ยว

(ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

 
การพัฒนาการบูรณาการ
สนับสนุนหรืออุดหนุน

หน่วยงานอื่น  
(ยุทธศาสตร์ที่ 7) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี
 xu 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

THAILAND 4.0 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
เทศบาลต าบลอุโมงค์ 



 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอุโมงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1.1-1.7 
 

กลยุทธท่ี์ 2.1-2.8 
 

กลยุทธท่ี์ 3.1-3.3 
 

กลยุทธท่ี์ 4.1-4.4 
 

 
กลยุทธท่ี์ 5.1-5.5 

 
 

กลยุทธท่ี์ 6.1-6.5 
 

 
กลยุทธท่ี์ 7.1-7.2 

 
 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
แผนงานการศึกษา 

 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
แผนงานการเกษตร 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

 
แผนงานงบกลาง 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

คก.ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

คก.ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

คก.ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
คก.ในแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 
คก.ในแผนงานงบกลาง 

 
คก.ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ คก.ในแผนงานการศึกษา 

 

คก.ในแผนงานสาธารณสุข 
 

คก.ในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

คก.ในแผนงานการเกษตร 
 

 
คก.ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่ 

2. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองท่ีมีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญา 

4. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค ์

29223342 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 



 
 

แผนที่ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล 

Strategy Map 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่1.1-1.7 
 

กลยุทธ์ที ่2.1-2.8 
 

กลยุทธ์ที ่3.1-3.3 
กลยุทธ์ที ่4.1-4.4 

 

 

กลยุทธ์ที ่5.1-5.5 
 
 

กลยุทธ์ที ่6.1-6.5 
 

 

กลยุทธ์ที ่7.1-7.2 
 
 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

 
แผนงานการศึกษา 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
แผนงานการเกษตร 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
แผนงานงบกลาง 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

วิสัยทัศน์ “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี  ทุกภาคีมสี่วนร่วม  ศูนยร์วมแห่งภูมปิญัญา” 

ยุทธศาสตร ์

1. ด้านการพัฒนาระบบบริหารด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวสัดิการ 

2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
การเมือง  
การบริหารและการบริการ 
3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปญัญาทางศลิปวัฒนธรรมประเพณี  
รัฐวิธีและพัฒนาการศึกษา 

4. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 
6. ด้านพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทีย่ว 

เป้าประสงค ์
1. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู ่

2. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองที่มีเอกลกัษณ์แห่งภูมิปญัญาทางศลิปวัฒนธรรมและประเพณี 

4. ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

7. ด้านการพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
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42 
แผนงาน 



 
 
 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์เทศบำลต ำบลอุโมงค ์
  
 
 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์เทศบาล 
ต าบลอุโมงค์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
แห่งคุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารด้านบริการ
สาธารณสุขและการส่งเสรมิ
สุขภาพแบบองค์รวม 
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ กีฬานันทนาการ 
และสวสัดิการ 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู ่ 1.ส่งเสรมิป้องกันรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู 
   สุขภาพและดูแลสุขภาพของ 
   ประชาชนแบบองค์รวม 
2. พัฒนาและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการ 
     บริการสาธารณสุข 
3. ควบคุมป้องกันและเฝา้ระวัง 
    โรคติดต่อและไม่ตดิต่อ 
4. ส่งเสรมิการแพทย์แผนไทยและการบริการ 
     สาธารณสุขแพทย์ทางเลือก 
5. ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนให้เหมาะสม  
     ตามวัย 
6. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผูด้้อยโอกาส 
7. ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา   
    นันทนาการ กิจกรรมสตรี เด็กและ 
    เยาวชน 
 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองสาธารณสุข 

-ฝ่ายปกครอง 
-ฝ่ายพัฒนา  
 สังคม 
-ฝ่ายสังคม 
 สงเคราะห์ 
-ฝ่ายบริหาร 
 การศึกษา 
-ฝ่ายส่งเสริม 
 การศึกษา   
 ศาสนา  
 วัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์เทศบาล 
ต าบลอุโมงค์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต   
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้าน
การเมืองการบริหารและ 
การบริการ 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองพัฒนา 
  อย่างยั่งยืน 
 

1. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและรับรูข้้อมูล  
    ข่าวสารของประชาชนในการบริหาร  
    จัดการพัฒนาและการพัฒนาเมืองใน  
    ทุกระดับ 
2. อบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชน 
    ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทอ้งถิ่น 
    ในการให้บริการแก่ประชาชน 
4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ 
    เทศบาล 
5. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ใน  
      การปฏิบัติงานและส านักงาน 
6.  ปรับปรุงระเบียบเทศบัญญัติแผนพัฒนา 
      และข้อมูลที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทา 
      สาธารณภัยและการรักษาความสงบ  
      เรียบร้อย 
8.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้อง 
      ถนนและควบคุมระบบการจราจรในเขต  
      เทศบาล 
 

กองการศึกษา 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 ส านักปลัด 
 กอง  
 สวัสดิการสังคม 

 

- ฝ่ายพัฒนา  
  รายได ้
- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่าย  
  อ านวยการ 
- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายโยธา 
- ฝ่ายแบบ  
  แผนและ  
  ก่อสรา้ง 
- ฝ่าย  
  บริหารงาน  
  คลัง 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์เทศบาล 

ต าบลอุโมงค์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
แห่งคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศาสนา ภูมิปญัญา
ทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี รัฐพิธีและพัฒนา
การศึกษา 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองที่มี  
  เอกลักษณ์แห่งภูมิปญัญาและมี  
  ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคคล 
  แห่งการเรียนรู ้

1. อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญัญาทาง 
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและรฐัพิธี 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของ 
    ประชาชน 
3. ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนาและความ 
    เข้มแข็งของวัดและพัฒนาคุณธรรม    
    จริยธรรมในหมูป่ระชาชน 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

- ฝ่ายส่งเสริม  
  การศึกษา        
  ศาสนา   
  วัฒนธรรม 
- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายพัฒนา 
  สังคม 

-  
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์เทบาล 

ต าบลอุโมงค์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
นิเวศน ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู ่
 

1. สร้างจิตส านึกในการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากร  
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ าบัดและฟืน้ฟู 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. จัดหาอุปกรณ์และสถานท่ีก าจดัขยะ 
    และสุขาภิบาลสถานท่ี ลดปรมิาณ   
    ขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ส านักปลัดเทศบาล 

- กองช่าง 
- กองคลัง 
- กองการ ศึกษา 
- กองสวัสดิการ  
  สังคม 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์เทศบาล 

ต าบลอุโมงค์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
นิเวศน ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผังเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐานเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด
เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่และ 
  เป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

1. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ  
    ปรับปรุงที่สาธารณะประจ าหมูบ่้าน  
    และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ  
    สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ   
    บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและ  
    ท่อระบายน้ า 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร  
    สาธารณประโยชน์ สิ่งก่อสร้าง   
    ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน ฌาปนสถาน   
    สถานท่ีนันทนาการ ลานกีฬาใน  
    ชุมชน 
4. ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
    โทรศัพทแ์ละพัฒนาระบบประปา 
5. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บรโิภค   
    ขุดลอกล าเหมือง คู คลอง 
 

กองช่าง - ฝ่ายโยธา 
- ฝ่ายแบบ 
  แผนและ  
  ก่อสรา้ง 
- กองคลัง 

- ก
อ
ง 

 
 
 
 
 
 
 

35 
 



 
 
 
 
 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์เทศบาล 

ต าบลอุโมงค์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   เกษตรสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   แห่งคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 
ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ได้มาตรฐาน 
สากลโดยแนวคดิความยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ความเข้มแข็งของระบบ   
   เศรษฐกิจชุมชนและการ  
   ท่องเที่ยว 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่ เป็น 
  เมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น  
  เมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภมู ิ
  ปัญญาและเป็นเมืองมีทรัพยากร 
  มนุษย์ท่ีเป็นบุคคลแห่งการ 
  เรียนรู ้
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
    ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ่
2. สนับสนุนและส่งเสริมการออมในหมู่ 
    ประชาชนและยึดหลักเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบ 
    ข่าวสารการตลาด กระจายรายได้แก่  
    ประชาชน 
4. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ 
    ประชาชน 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ 
    วัฒนธรรม 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 

- ฝ่ายพัฒนา  
  สังคม 
- ฝ่ายสังคม  
  สงเคราะห์ 
- ฝ่ายอ านวยการ 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์เทศบาล 

ต าบลอุโมงค์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์การพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   แห่งคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 
  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
   การบูรณาการสนับสนุน  
   หรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

- ต าบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่  
  เป็นเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภูม ิ
  ปัญญาและเป็นเมืองมีทรัพยากร 
  มนุษย์ท่ีเป็นบุคคลแห่งการ 
  เรียนรู ้

1. การสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการ 
2. การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการท่ีเป็น 
    สาธารณประโยชน์ 
 

กองคลัง 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลอุโมงค ์
อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน 
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ส่วนที่ 3  
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารการ
ด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดิการ 

- บริการชุมชน  
  และสังคม 
- บริการงานทั่วไป 

- การรักษาความสงบ 
  ภายใน 
- สร้างความเข้มแข็ง 
  ชุมชน 
- สังคมสงเคราะห์ 
- การศึกษา 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองสวัสดกิารสังคม 

- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายพัฒนาสังคม             
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์    
- ฝ่ายบริหารการศึกษา  
  ศาสนาวัฒนธรรม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมืองการบริหารและ
การบริการ 

- งบกลาง 
- บริหารงานทัว่ไป 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 

- การศึกษา 
- สร้างความเข้มแข็ง 
  ในชุมชน 
- งบกลาง 
- บริหารงานทั่วไป 
- เคหะและชุมชน 
- การรักษาความสงบ 
  ภายใน 

- กองการศึกษา 
- กองคลัง 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสวัสดกิารสังคม 
- กองช่าง 

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายอ านวยการ 
- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
- ฝ่ายโยธา 
- ฝ่ายแบบแผนและ  
  กอ่สร้าง 

3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ศาสนา ภูมิปญัญาทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี รัฐพิธีและพัฒนาการศึกษา 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริการชุมชนและ  
  สังคม 

- บริหารงานทัว่ไป 
- การศาสนาวัฒนธรรม  
   และนันทนาการ 
- การศึกษา 
- สร้างความเข้มแข็ง  
  ของชุมชน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองสวัสดกิารสังคม 

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายส่งเสริมการ  
  ศึกษาศาสนา 
  วัฒนธรรม 
- ฝ่ายพัฒนาสังคม 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่ง 
แวดล้อม 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 

- บริหารงานทัว่ไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการสังคม 

- ทุกฝ่ายทุกงาน 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

- บริการชุมชนและ 
  สังคม 

- อุสาหกรรมและการ 
  โยธา 
- เคหะและชุมชน 

- กองช่าง - ฝ่ายโยธา 
- ฝ่ายแบบแผนและ 
  ก่อสรา้ง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 

- บริการชุมชนและ  
  สังคม 
- บริหารงานทั่วไป 
- การเศรษฐกิจ 

- การศึกษา 
- การเกษตร 
- สร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
- บริหารงานทั่วไป 

- กองการศึกษา 
- กองสวัสดกิารสังคม 
- ส านักปลัดเทศบาล 

- ศพด. 
- ฝ่ายพัฒนาสังคม 
- สังคมสงเคราะห์ 
- ฝ่ายอ านวยการ 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการ
สนับสนุนหรืออุดหนุนหนว่ยงานอื่น 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- สาธารณสุข 
- บริหารงานทัว่ไป 
- เคหะและชุมชน 
-  อุตสาหกรรมและการ  
   โยธา 
-  สร้างความเข้มแข็งของ 
   ชุมชน 
 

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองช่าง 
- กองสวัสดกิารสังคม 

- กองช่าง 
- ส านักปลัด 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 
- กองสวัสดกิารสังคม 

 รวม   7  ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 6 กอง  



 

ส่วนที่ 4 
 
 
 
 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลอุโมงค ์
อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน 

 

แบบ ยท. 04 61      
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ส่วนที่ 4 
กำรติดตำมและประเมินผล 

  เพ่ือการน าแผนไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะท าให้
ทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขปรับปรุงงานและการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  จึงก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุโมงค์มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี และประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   
  วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุโมงค์ โดยการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
ได้แก่:- 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในการด าเนินงานของเทศบาล 
  5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  โดยรวบรวมผลการด าเนินงานของทุกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนสิ้นปีงบประมาณของทุกส่วนราชการน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านและสรุปเป็นรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาน าเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเพ่ือให้ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามข้ันตอน 
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   กำรก ำหนดเครื่องมือที่ใชใ้นกำรติดตำมและประเมินผล 

 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
เทศบาล 1. ใช้แบบติดตามและ  

    ประเมินผลการด าเนินงาน  
    ของเทศบาลอย่างน้อยปี  
    ละ 1 ครั้ง 

 
 

2. ส่งรายงานให้คณะ  
    กรรมการตดิตามและ  
    ประเมินผลแผนพัฒนา 

อย่างน้อย     
1 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 

อย่างน้อย       
1 ครั้ง/ปี 

 
 

เทศบาล 
 
 
 
 
 

เทศบาล 

1. ใช้แบบรายงานการก ากับ
การจัดท าแผนของ อปท. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
1. ใช้แบบรายงานแบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  
2. ใช้แบบรายงานแบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อปท.ใน
ภาพรวม 
3. ส่งรายงานใหค้ณะกรรมการ
ติดตาม 

 

ระหว่างเดือน
ตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม 

 
 
 
 
 

คกก.
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. รายงานผลใหผู้้บริหาร 
    ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

คกก.
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

   ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายในเดือน
ตุลาคมถึง
ธันวาคม 
2.ปิดประกาศ
ไม่น้อยกว่า 
30วัน 
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กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์
 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
 
 
 
แบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................เทศบาลต าบลอุโมงค.์....................................... 
2.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน...................................................................................................................... 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1...   
2...   
ฯลฯ   
รวม   
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน คะแนนท่ีได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลู 
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชมุชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะของดนิ ลกัษณะของ
แหล่งน้ า ลกัษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมอืง/การปกครอง เชน่ 
เขตการปกครอง การเลอืกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมอืง/การปกครอง เชน่ เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสขุ 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เชน่ การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน่ การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนับถอื
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมอืง และของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
หรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด รว่มท า รว่ม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ รว่มแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่แก้ไขปัญหาส าหรับการพฒันา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รครองสว่นทอ้งถิน่ 

(3)  

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยข้อมลูดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวม่ถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธสาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึน้ต่อการพฒันาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงงาน การศึกษา 
สาธารณสขุ ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(3)  

(5) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประสิทธภิาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportuntiy (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

(6) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา คน้หาสาเหตขุองปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืวธิีการแก้ไขปญัหา การก าหนด
วัตถุประสงคเ์พื่อแก้ไขปญัหา 

(3)  
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การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน คะแนนท่ีได ้

 
3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็
กลยุทธ์ 
3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

 
ควรประกอบดว้ยข้อมลูดังนี ้
สองคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิน่ ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเชือ่มโยงหลักประชารฐั แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  
 

 
65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตรจ์ังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชารฐั แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานการณท์ีอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น และสัมพนัธก์ับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5)  

แสดงให้เห็นชอ่งทาง วิธกีาร ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 
 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธม์ีความสอดคลอ้งและ
สนับสนุนต่อกลยุทธท์ี่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิง่หนึ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมัน่อน้แน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่เกิดจากศัยกภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่ โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชือ่มโยงองค์รวมทีน่ าไปสู่การพฒันาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสต์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดและยุทธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการทีเ่ป็นชุด 
กลุ่มหรอือนัหนึ่งอันเดียวกนั ลกัษณะเดียวกัน เป็นตน้ เพือ่น าไปสู่
การจดัท าโครงการเพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ในแผนพัฒนาอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 

 
คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
  5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
  5.2 ก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (5) 
  5.6 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัด (5) 
  5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตห้ลักประชารัฐ (5) 
  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
  5.12 ผลที่คาดว่าจะไดรับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวม 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามแลประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน คะแนนท่ีได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวเิคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand 
Analysis)/Globla Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลตอ่การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกจิ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มกีารใช้ตวัเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนนิการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธภิาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ไดก้ าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใชเ้พื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ ๆ ตรงตอ่ความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไมป่ระชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรอืลักษณะ
ถูกตอ้ง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได
รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรอืหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธ
ศาตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสูก่าร
จัดท าโครงการพัฒนาทอ้งถิน่โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Amalysis)/Global Demand/Trend หรือการบูรณา
การ (Imtegration) กับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่มีพืน้ที่ติดตอ่กนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่ง ๆ ทีส่อดคลอ้งกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกจิพอเพียงทอ้งถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้ง
กับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)
มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

ควรประกอบดว้ยข้อมลูดังนี ้
เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองตอ่แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และด าเนินการเพื่อให้การพฒันาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ทีก่ าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในดนาคต 

60 
(5) 

 

มีวตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อย่างให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป็นหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา  
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณราคาความ
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามรถใน
การแข่งขนั (3) การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทิอ์ย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการกแข่งขนัและการหลุดพันกับดกัรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวันและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดควาทม
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมอืง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป้นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการแผ่นดนิที่มี
ประสิทธภิาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคล้องกับการปรบัเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่น
ด้วยนวัตกรรม ท านอ้ย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลือ่น
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาการเนน้ภาคการผลิตสนิค้า 
ไปสู่การเนน้ภาคบรกิารมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เตมิเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิสร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวจิัยและพัฒนาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาทอ้งถิน่มีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวดัที่ได้ก าหนดขึน้ เพือ่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาทอ้งถิน่ต้องเป็น
โครงการเชือ่มตอ่หรอืเดนิทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนนิการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนนิการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ทอ้งถิน่มีความมั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นทอ้งถิ่นที่พัฒนาแลว้ 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

 (5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอ้งค านงึถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจดัท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสทิธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effcetiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อ
เทศบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อื่น ๆ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา  
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ  
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ 

การก าหนดดชันีชีว้ัดผลงาน (Key Performance Indicaror:KPI ) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิง่ทีเ่กิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ การได้ผลหรอืผลที่เกิดขึน้
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรอืมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและประเมนิผล
ระดับของความส าเรจ็ได้ (3) ระบุสิ่งที่ตอ้งด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบัิติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................................................................................... 
2.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ............................................................................ 

 (1) ครั้งท่ี 1   (ตุลาคม-มีนาคม)      (2) ครั้งท่ี 2   (เมษายน-กันยายน) 
   

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ........ ปีที่ 4 พ.ศ...... ปีที่ 5 พ.ศ........ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...              
2...              
ฯลฯ              
รวม              

 

 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ....... 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการ จ านวนโครงการที่ยังไมไ่ด้ด าเนินการ จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1...       
2...       
ฯลฯ       
รวม       

 

 
5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1...       
2...       
ฯลฯ       
รวม       

 
 
 
 
 
 



                          203 
 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม  

 
 
 
 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......................................................... 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่ม ี

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6 .มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพฒันา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนการพฒันา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5)  มีความโปร่งในในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ภำพรวม    
 

 

ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 

  เทศบาลต าบลอุโมงค์ได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากผลจากการพัฒนาท้องถิ่นตาม
โครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบผลกระทบที่จะน าไปสู่อนาคตที่จะด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมป้องกัน ใน
การน าไปพัฒนาองค์กร พัฒนาพ้ืนที่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนให้ประชาชนในพ้ืนที่อยู่ดีกินดีและมี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


