แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
(พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558)

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิน
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ ่งหมายเพือการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตํ าบลลี แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสใน
การพั ฒนาเทศบาลตํ าบลลี ในเรื องของการเกษตรซึ งมีพืชเศรษฐกิจหลั กทีสําคัญคือ ลํ าไย ข้าวโพด มะม่วง กระเทียม
หอมแดง ทีสร้างรายได้ให้ก ับเกษตรกรเป็ นอย่างมากอีกทั งเป็ นเมืองโบราณเก่าแก่ซึ งมีศิลปวั ฒนธรรมพื นบ้านยั งรักษา
ไว้ ได้ในระดับหนึ ง เทศบาลตํ าบลลีจึงได้น ํามากํ าหนดเป็ นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตํ าบลลี ดังนี
“เทศบาลตําบลลี เป็ นเมืองทีน่ าอยู ่ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศู นย์กลาง
ให้ อยู ่ดีมีสุขอย่างยังยืน”
2. พันธกิจ
จากวิสัยทัศน์ด ังกล่าว คือ ทิศทางความต้องการทีจะเป็ นไปในอนาคตของเทศบาลตํ าบลลี โดยมุ่งเน้นทีจะพั ฒนา
โดยมีพ ั นธกิจหลั ก ดังนี
พันธกิจที 1 ปรับปรุ งและพั ฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ ต่อ
ความต้องการของประชาชน และเพือรองรับการขยายตั วด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
พันธกิจที 2 ส่งเสริ มและพั ฒนาการเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ มผลผลิต การยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต การลงทุน การจัดจํ าหน่าย และการท่องเทียว เพือสร้างความเข้มแข็งแก่ ชุมชน อย่างมั นคง
และ ยั งยืน
พันธกิจที 3 พั ฒนาให้เป็ นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรี ยนรู้ และท่องเทียว ทั งทางวั ฒนธรรมและทางธรรมชาติโดยการ
สนับสนุนส่งเสริ ม ฟื นฟูและอนุรักษ์ศิลปวั ฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น
รวมทั งการบูรณะซ่อมแซมสถานทีสําคัญในพื นที
พันธกิจที 4 ส่งเสริ มและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมของท้องถิ น ให้เอื อต่อการพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื นที
พันธกิจที 5 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และยกระดับการจั ดการศึกษาและกีฬาของประชาชนในเขตพื นทีในสูงขึ น
ครอบคลุมและทั วถึงอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที6 ส่งเสริ มและพั ฒนาในประชาชนได้รับการบริ การขั นพื นฐาน และการสาธารณสุขอย่างทั วถึง และ
เพียงพอ

3. จุดมุง่ หมาย เพือการพัฒนาท้ องถิน
3.1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
3.2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั วถึงการใช้ประโยชน์
ทีดินทีสาธารณะท้องถิ น
3.3 การบริ หารจั ดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล บริ หารบ้านเมืองทีดี
3.4. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒนาท้องถิ น
3.5. ประชาชนดํ าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดํ ารัสฯ
3.6. ส่งเสริ มการศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวั ฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
3.7. ประชาชนมีสุขภาพดี มีการดํ ารงชีวิตอย่างถูกสุขลั กษณะ
3.8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อมให้ย ั งยืน ไม่ให้เกิดมลพิษ ส่งเสริ มการท่องเทียว
3.9. ชุมชนมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
3.10. ผู้ ด ้อยโอกาส ผู้ สูงอายุผู้ พิการ ฯลฯ ได้ รับการดูแล
จากวิสัยทัศน์ และเป้ าประสงค์ ของการพั ฒนาเทศบาลตํ าบลลี ดังกล่าว เทศบาลตํ าบลลี จึงได้
กํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทจะต้
ี องดํ าเนินการพั ฒนา เพือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ทีได้ต ั งไว้ ดังนี
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาการใช้ประโยชน์ทีดิน ทีสาธารณะ ในท้องถิ น
แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายนํ า
แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาระบบไฟฟ้ า ประปา โทรศั พท์
แนวทางการปรับปรุ ง พั ฒนา และจัดหาแหล่งนํ า
แนวทางการจัดทํ าและวางระบบผั งเมือง
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทียวโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการสร้างและพั ฒนาระบบเครื อข่ายการตลาด การจัดตั งตลาดกลาง และศูนย์ จ ํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ นแนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรื อนแก่ประชาชน
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาปัจจัยเกี อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพฝี มือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
แนวทางการส่งเสริ ม และพั ฒนาการท่องเทียว

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและวัฒนธรรมโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการพั ฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั งยืน
แนวทางการส่งเสริ มกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื นฟู บูรณะสถานทีสําคัญในเขตพื นที
แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื นฟูศิลปวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ น
แนวทางการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ น
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม
แนวทางการสร้างเครื อข่ายดูแล เฝ้ าระวั งและป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม
แนวทางการอนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล
แนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ าอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา และการกีฬาโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาการจั ดการศึกษาในท้องถิ นอย่างทั วถึงและเสนอภาค
แนวทางการพั ฒนาบุคลากรปรับปรุ งและพั ฒนาสถานศึกษาในท้องถิ น
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ นให้ก ับทุกกลุ่มอายุ
6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ขโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการสร้างเสริ มสุขภาพแก่ประชาชน
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริ การสาธารณสุข
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาการแพทย์ แผนไทย และสมุนไพรท้องถิ น
แนวทางการป้ องกันและควบคุมโรคระบาด
7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง-การบริหารโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี
แนวทางการพั ฒนาและเพิ มประสิทธิภาพการบริ หารงานองค์กรตามหลั กธรรมาภิบาล
แนวทางการพั ฒนาและเพิ มศั กยภาพคุณธรรมและจริ ยธรรม ให้ก ับบุคลากรในองค์กรและให้มีบุคลากร
ผู้ รับผิดชอบงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาเครื องมือ เครื องใช้ และสถานทีปฏิบัติงาน
แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนารายได้ของท้องถิ น
แนวทางการพั ฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ น
แนวทางการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพย์ สินของประชาชนการป้ องกั นและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิน
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา
1.1. แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาการใช้ประโยชน์ทีดินที
สาธารณะ ใน ท้องถิ น

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลั ด, กองช่าง,กองสวั สดิการสังคม,กอง
ส่งเสริ มการเกษตร

1.2. แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สํานักปลั ด,กองช่าง
ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายนํ า
1.3. แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาระบบไฟฟ้ า ประปา
โทรศั พท์

สํานักปลั ด,กองช่าง,กองสวั สดิการสังคม

1.4. แนวทางการปรับปรุ ง พั ฒนา และจัดหาแหล่งนํ า

สํานักปลั ด,กองช่าง,กองส่งเสริ มการเกษตร

1.5. แนวทางการจัดทํ าและวางระบบผั งเมือง

ทุกส่วนงาน

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการ 2.1 แนวทางการสร้างและพั ฒนาระบบเครื อข่ายการตลาด การ
จัดตั งตลาดกลาง และศูนย์ จ ํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ น
ท่ องเทียว

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลั ด,กองช่าง,กองส่งเสริ มการเกษตร,กอง
สวั สดิการสังคม

2.2 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนแก่ประชาชน

กองสวั สดิการสังคม

2.3 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาปัจจัยเกี อหนุนด้าน
เศรษฐกิจในท้องถิ นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลั ด,กองสวั สดิการสังคม

2.4 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพฝี มือแรงงานแก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตกร

กองสวั สดิการสังคม, กองส่งเสริ มการเกษตร

2.5 แนวทางการส่งเสริ ม และพั ฒนาการท่องเทียว

ทุกส่วนงาน

3.1 แนวทางการพั ฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั งยืน

กองสวั สดิการสังคม

3.2 แนวทางการส่งเสริ มกิจกรรมด้านศาสนา และการ
อนุรักษ์ ฟื นฟู บูรณะสถานทีสําคัญในเขตพื นที

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
3.3 แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื นฟูศิลปวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ,กองสวั สดิการสังคม

3.4 แนวทางการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ประชาชน
ในท้องถิ น

สํานักปลั ด,กองการศึกษาฯ,
กองสวั สดิการสังคม

4.1 แนวทางการสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม

สํานักปลั ด, กองส่งเสริ มการเกษตร,
กองการศึกษา

4.2 แนวทางการสร้างเครื อข่ายดูแล เฝ้ าระวั งและป้ องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม

สํานักปลั ด, กองส่งเสริ มการเกษตร,
กองการศึกษา

4.3 แนวทางการอนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้ อม

สํานักปลั ด, กองส่งเสริ มการเกษตร,
กองการศึกษา

4.4 แนวทางการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล

ส่วนสาธารณสุขและสิ งแวดล้ อม

4.5 แนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลั ด,ส่วนสาธารณสุขและสิ งแวดล้ อม,
กองช่าง

ยุทธศาสตร์
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
และการกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข

แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาการจั ดการศึกษาในท้องถิ น
อย่างทั วถึงและเสนอภาค

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

5.2 แนวทางการพั ฒนาบุคลากรปรับปรุ งและพั ฒนาสถานศึกษา
ในท้องถิ น

กองการศึกษา

5.3 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ นให้ก ับทุกกลุ่มอายุ

กองการศึกษา

6.1 แนวทางการสร้างเสริ มสุขภาพแก่ประชาชน

กองสาธารณสุข,กองสวั สดิการสังคม

6.2 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริ การ กองสาธารณสุข,กองสวั สดิการสังคม
สาธารณสุข
6.3 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพบุคลากรสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

6.4 แนวทางการส่งเสริ มและพั ฒนาการแพทย์ แผนไทย และสมุนไพร
ท้องถิ น

กองสาธารณสุข, กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์

7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
6.5. แนวทางการป้ องกันและควบคุมโรคระบาด

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

7.1. แนวทางการพั ฒนาและเพิ มประสิทธิภาพการบริ หารงาน
องค์กรตามหลั กธรรมมาภิบาล

ทุกส่วนงาน

7.2. แนวทางการพั ฒนาและเพิ มศั กยภาพคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ก ับบุคลากร
ในองค์กรผู้ รับผิดชอบงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

ทุกส่วนงาน

7.3. แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนาเครื องมือ เครื องใช้ และสถานทีปฏิบัติงาน

ทุกส่วนงาน

7.4. แนวทางการปรับปรุ งและพั ฒนารายได้ของท้องถิ น

ส่วนการคลั ง

7.5. แนวทางการพั ฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในท้องถิ น

สํานักปลั ด,กองการศึกษา

7.6. แนวทางการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภั ยในชีวิต และ
ทรัพย์ สินของประชาชน ป้ องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

สํานักปลั ด,กองสวั สดิการสังคม

