
ณ เทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมอืง จังหวดัล าพูน 

ธรรมนูญสุขภาพ 



ส่วนที่ ๑ บริบททัว่ไปต าบลอุโมงค์ 



ได้จดัตั้งเป็นสุขาภิบาล เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 ยกฐานะเป็นเทศบาล เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มพีืน้ที ่๒๐.๐๙ ตารางกโิลเมตร 
 เป็นเขตเทศบาล พืน้ที ่รวม ๑๑ ชุมชน  

 ประชากร จ านวน ๑๓,๐๖๙ คน 
ชาย๖,๑๘๕  คน หญิง ๖,๘๘๔  คน 
ครัวเรือน จ านวน ๓,๘๖๒ครัวเรือน 
(ข้อมูลTCNAP ๒๗ ม.ีค.๖๐) 

      บริบททัว่ไปต าบลอุโมงค์ 1 

N 

S 

E W 

ต าบล
หนอง
ช้างคนื 

ต าบล
มะเขือ
แจ้ 

อ.สารภี จ.เชียงใหม ่

ต าบลเหมืองง่า 

หมู่ 6 ป่าลาน 
หมู่ 7 เชตวัน 

หมู่ 8 บ้านไร่ 

หมู่ 9 ป่าเส้า 

หมู่ 5 ป่าเห็ว 

หมู่ 6 ป่าลาน 
หมู่ 7 เชตวัน 

หมู่ 8 บ้านไร่ 

หมู่ 11 แม่ร่องน้อย 

หมู่ 10 ชัยสถาน 

หมู่ 4 ฮ่องกอก 

หมู่ 2 กอม่วง 

หมู่ 1 อุโมงค์ 
หมู่ 3 สันกบัตอง 

6,135 คน 
47.09 % 

6,892 คน 
52.91 % 

210 คน 
247 คน 

290 คน 
267 คน 

400 คน 
484 คน 

535 คน 
431 คน 

377 คน 
354 คน 

499 คน 
585 คน 

512 คน 
363 คน 

196 คน 
190 คน 

143 คน 
71 คน 

25 คน 
6 คน 8 คน 

50 คน 
135 คน 

170 คน 
269 คน 

230 คน 
420 คน 

777 คน 
613 คน 

614 คน 
408 คน 
411 คน 

445 คน 
485 คน 
468 คน 

408 คน 
254 คน 
257 คน 
244 คน 
218 คน 

รวมทั้งหมด 13,027 คน 

10% 

28% 

1% 

20% 

1% 

7% 

2% 

26% 

3% 

รับจ้างทั่วไป  
/ บริการ 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 

กรรมกร อุตสาหกรรม 
ในครัวเรือน 

ท าประมง 

พนักงาน/ 
ลูกจ้างเอกชน 

อืน่ๆ 

รับราชการ 

ท าสวน 

1% ท านา 

กราฟแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอโุมงค์ 

กราฟแสดงโครงสร้าง 
ประชากรในต าบลอุโมงค์ 

*** ข้อมูลTCNAP เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 



ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

อาสาสมคัร ชรบ. 

โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพตดิ 

โครงการฟ้ืนฟูศิลปะวฒันธรรมชุมชน 

โครงการสืบชะตาหมู่บ้าน 

โครงการชุมชนไม่ทอดทิง้กนั 

โครงการหมู่บ้านจดัการภัยพบิัต ิ

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 

แผนแม่บทชุมชน 

แผนพฒันาต าบล 

โครงการส่งเสริมการออม 

โครงการพฒันาสินค้าชุมชน OTOP 

โครงการอบรมการท าบัญชีครัวเรือน 

รพ.สต. 
เกษตรต าบล 

คณะครู / โรงเรียน 

โครงการประดษิฐ์ส่ิงของวสัดุ  

โครงการ 

โครงการหมู่บ้านรักษ์น า้ 

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผาขยะ  

โครงการเลีย้งไส้เดอืนดนิ 

กองทุนสวสัดกิารฯ 
อาสาปันสุข 

Care giver 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

กลุ่ม อสม. 

“อุโมงค์ เมืองของคนสุขภาพด ีทุกภาคมีีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา ” 

กลุ่ม ๘๔ ครัวเรือนฯ 

ท้องที ่ ท้องถิ่น 
หน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน 

สานสายใยชุมชน  
ในครัวเรือน 

กองทุนขยะบุญ 
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 

กลุ่มเฮือนสมุนไพร 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

วดั 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 



      ทุนและศักยภาพต าบลอุโมงค์ 



ส่วนที่ ๒ พฒันาการการจัดการองค์กร 



2542 2548 2550 2553 
2556 

2557 
ปัจจุบัน 

ววิฒันาการ “ต าบลอุโมงค์สู่มหาวชิชาลยัอุโมงค์สร้างพลเมือง ” 
ยกฐานะรูปแบบการ
ป ก ค ร อ ง จ า ก
สุขาภิบาลต าบลมา
เ ป็น เทศบาลต าบล
อุโมงค์ 

ส่ง เสริมการมี ส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา เช่น ตั้ ง
กองทุนออมทรัพย์
สวัสดิการประชาชน  
ฯลฯ 

ก าหนดวสัิยทัศน์การพฒันา            
 “ อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุก
ภาคี มีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิ
ปัญญา ” 

เ ค รื อ ข่ า ย ร่ วมส ร้ า ง ชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ และ เป็น “ศูนย์
จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
ระดบัดเียีย่ม ” 

ออกแบบและพฒันานวตักรรม    
เพื่อ แก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง 13 ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก ร
เป้าหมาย น าสู่ การสร้างพลเมือง และ 
การดูแลสุขภาพ 

มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้าง
พล เมื อง  ที่ พ ร้อม เ ป็น
สถาบันการฝึกอบรมที่มี
คุ ณ ภ า พ  เ พื่ อ ส ร้ า ง
พล เมื อ ง และการ ดู แล
สุขภาพ 



ดอนแก้วสร้างสุข 
มหาวชิชาลยั 

อุโมงค์สร้างพลเมอืง 
มหาวชิชาลยั 

• ทบทวนทุนและศักยภาพ 
• วเิคราะห์ความต้องการ 
• พฒันานวตักรรม 

นวตักรรม 

แหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

กลุ่มผู้สูงอายุ 

กองทุน สวสัดิการ 

ศูนย์พฒันาเด็ก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจัดการขยะ 

ระบบข้อมูลต าบล 

การดูแลต่อเน่ือง 

ขยายการเรียนรู้ 

กลุ่มอาสาท าดี 

ค้นหาและเตรียมพืน้ที่ที่มีศักยภาพ สู่มหาวชิชาลยั 

เรียนรู้ข้ามคน 

เรียนรู้จากการปฏิบัตจิริง 

เรียนรู้ข้ามพืน้ที่ ศูนย์กายอุปกรณ์ 

ลานกฬีา 

เศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรอนิทรีย์ 

ส่งเสริมอาชีพ 

สมุนไพร 

ธนาคารความดี 

กลุ่มแม่บ้าน 

ส.ค. – ก.ย.57 

ทบทวนทุนและศักยภาพ พฒันานวตักรรมและออกแบบหลกัสูตร จดัท าธรรมนูญสุขภาพ 

ต.ค. – พ.ย.57 ธ.ค. – ม.ค.58 ก.พ. –  ม.ีค.58 

ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 

31 

 
เรียนรู้
จาก 

 

เพือ่สร้างความเป็นพลเมือง 
หลกัสูตรการจัดการ 

ทต.ริมปิง 



เครือข่ายสถาบันวชิาการ 

เครือข่ายระดับประเทศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

กบัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ           
          

      การจัดการองค์กรเพือ่สร้างเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพ 

“ อโุมงค์ เมอืงของคนสุขภาพดี 
             ทุกภาคมีส่ีวนร่วม 
      ศูนย์รวมแห่งภูมปัิญญา ” 

ภายในประเทศ 

ระดบัประเทศ 

 นักวจิัยชุมชน  การจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 การพฒันานวตักรรม 

เทศบาลต าบลอุโมงค์ 

อบจ.ล าพนู พมจ.ล าพนู 

รพ.ล าพนู 

รพ.สต. 
สนง.เกษตร 

เกษตรอ าเภอ 

เกษตรต าบล 

เครือข่ายระดับจังหวดั 
พลงังานฯ 

ทสจ. แรงงานฯ 

ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 

ประชาสมัพนัธ์ฯ 

พานิชยฯ์ 

จดัหางานฯ 

สนง.อยัการ 

สภ.เมือง 

ป้อมต ารวจ 

สสอ. 

สสจ. 

สนง.พระพทุธศาสนา 

เครือข่ายเกษตรกรรมยัง่ยนื 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน 
เครือข่ายระดับอ าเภอ 

เครือข่ายระดับต าบล /  หมู่บ้าน 

กลุ่ม ๘๔ ครัวเรือนฯ กลุ่มอาสาปันสุข 
อสม. อพปร. Care giver 

เฮือนสมุนไพร วสิหากิจน ้ าด่ืม ก านนั /ผูใ้หญ่บา้น อ าเภอเมือง 

สสส. สภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาติ 

สถาบนั 
ส่ิงแวดลอ้มไทย 

เครือข่ายร่วมสร้าง 
ชุมชนทอ้งถ่ินน่าอยู ่

ท้องที ่

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

ภาคประชาชน 

มช. 

มจร.ล าพนู มธ. 

ม.แม่โจ ้
ศวช. 

 นโยบายสาธารณะ 



ส่วนที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพและ    
              ความเข้มแข็งของพลเมือง 



ต าบลอุโมงค์ 
จดัการตนเอง 

หลกัสูตรการจัดการ
เพือ่สร้างความเป็น

พลเมือง 

• คุณลกัษณะพลเมือง 
         ๘ ประการ 

จติส านึกความ
เป็นพลเมือง 

การสร้าง
พลเมอืง 

นวตักรรม 
จติอาสา 

พลเมือง 

• ผู้น าการเปลีย่นแปลง 

      การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งพลเมือง 

Active Citizen 

ท้องที ่

ท้องถิ่น 
ภาค 
ประชา 
ชน 

หน่วยงานรัฐ 

๑.ให้ความสนใจกบัปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
๒.ให้ความคดิร่วมในการจดัการปัญหา 
๓.มบีทบาทหน้าทที างานในชุมชน 
๔.ซ่ือสัตย์สุจริต 
๕.รักสามคัค ี

๖.ละอายเกรงกลวัต่อความช่ัว 
๗.กล้าและเช่ือมัน่ 
๘.ส่งเสริมคนด ี

3 

• จติอาสาสาธารณะ 

มหาวชิชาลยัอุโมงค์สร้างพลเมือง 



ส่วนที ่๔ โครงการการพฒันาระบบสุขภาพจาก
ธรรมนูญสุขภาพ 



การปลูกฝังจติส านึกและ 
ส่งเสริมการท างานในรูปแบบเครือข่าย กระบวนการสร้างนวตักรรม 

      กระบวนการสร้างนวตักรรมจากธรรมนูญสุขภาพสู่โครงการตามเทศบัญญตัิ 

ผู้น า คนเก่ง คนดี  
แกนน า กลุ่ม  

อาสาสมคัรทุกประเภท 
ทรัพยากร อืน่ๆ 

ทุนทางสังคม 

ออกแบบ+หาวธิ+ีหาคนท า 
งานนวตักรรม 

6 ชุดกจิกรรม หรือมากกว่า 

ขยายงานและระบบจัดการ 

หลกัวชิาการ 
ความรู้จาก 
การปฏิบัติจริง 

คิดวเิคราะห์
จินตนาการเพิม่ 

สังคมชุมชน
ยอมรับได้ 

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

ความจ าเป็น 
ความต้องการลดความเหลือ่มล า้ 

และสร้างความเป็นธรรม 

 โครงการอาสาปันสุขต าบลอโุมงค์ 
 Long Term Care 
 โครงการพฒันาคุณภาพเด็กและเยาวชน 
 โครงการ (Zero Waste) 
 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ ขบัเคลือ่นฯ 

กจิกรรม/บริการ/งาน 

การดูแลสุขภาพชุมชน 

13 กลุ่มประชากร 
เป้าหมาย 

เครือข่ายการท างานอย่างใกล้ชิดกบัภาคประชาชน 

 โครงการอาสาปันสุขต าบลอโุมงค์ 
 โรงเรียนดอกซอมพอ(ผู้สูงอายุ) 
 ทมีสหวชิาชีพเพือ่แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 กองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลอโุมงค์ 
 โครงการเฮือนสมุนไพร 
 โครงการร้านเสริมสวยสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามยั 
 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น า้กวง 



ประมวลภาพการรวบรวมข้อมูลเพือ่ยกร่างจัดท าธรรมนูญสุขภาพ 

เทศบาลต าบลอุโมงค์ ได้จัดประชุมยกร่างธรรมนูญสุขภาพ 



ขอบคุณคะ 


