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บทนํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะที่จําเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดําเนินการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
กระบวนการรวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สําคัญที่ทําให้การบริหารเป็นรูปแบบ และมีทิศ
ทางการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดําเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทํา
ให้บรรลุตามความมุ่งหมาย เทศบาลตําบลลี้ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.25592563) เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ซึ่งจําเป็นจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในรอบปี พ.ศ.2560 สิ้นสุด
ปี พ.ศ.2563 จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.2560 – 2563)
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ น ที่ ได้ กําหนดแผนยุ ทธศาสตร์ และแนวทางในการพั ฒ นา เป็ น การแสดงถึ งวิ สั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ และ
จุดมุ่งหมายที่จะดําเนินการพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ในอนาคต โดยแผนฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ในอนาคต โดยกําหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายบนพื้ น ฐานของการรวบรวมข้ อมู ล การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล อย่ างเป็ น ระบบสอดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน เทศบาลตําบลลี้
จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น

-21.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ได้กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลตําบลลี้ โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด แล้วเสนอคณะกรรม
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
4. นายกเทศมนตรีตําบลลี้ พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.2560 - 2563)
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2560 – 2563) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ทําให้การดํารงชีวิต
ของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลลี้
2.1 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
เมืองลี้ได้ก่อตั้งเมืองตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีพระนางจามรีเป็นหัวหน้าในการสร้างเมืองโดยตั้ง
ชื่อว่า "เมืองลี้" เนื่องมาจากพระนางจามรีได้พาคนไทยกลุ่มหนึ่งอพยพหลบลี้หนีภัยข้าศึก และโรคระบาด จาก
แคว้นหลวงพระบางมายังแคว้นล้านนา โดยได้สร้างเมืองที่บริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่า
การอําเภอใน ปัจจุบันเมืองลี้ได้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาจวบจนทางกรุงสุโขทัยได้ยกทัพมารุกราน โดยกวาดต้อน
ทรัพย์สินและผู้คนไปยังกรุงสุโขทัย เมืองลี้จึงกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมามีผู้คนอพยพมาจากเชียงใหม่ ลําพูน เถิน
ตาก เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยจนถึงกลางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าเมืองลําพูน หรือนครหริภุญชัย ได้ตั้งเจ้า
เมืองมาปกครอง และตั้งเป็นเมืองลี้อีกครั้งหนึ่ง
เทศบาลตําบลลี้ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลลี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เป็นเทศบาลตําบลลี้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม
2552 และได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 193 ง วันที่ 30 กันยายน 2557 เดิมบางส่วนอยู่ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลลี้ และเขตพื้นที่ตําบลวังดิน ให้ไปอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลวังดินทั้งหมด

ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตําบลลี้ ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอลี้ ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขต - เทศบาลตําบลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
- เทศบาลตําบลป่าไผ่ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศใต้
ติดต่อกับเขต - องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน
- องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
- เทศบาลตําบลดงดํา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
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ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขต

- องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

เทศบาลตําบลลี
เทศบาลตําบลลี

พื้นที่
สภาพพื้นที่ในตําบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง
ชาติขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 110,312 ไร่ จําแนกเป็น พื้นที่ป่าสงวน 71,769 ไร่ พื้นที่ทําการเกษตร
27,578 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,187 ไร่ โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก. จํานวน 8,778 ไร่ พื้นที่ในเขตบริหารงานของเทศบาล
ตําบลลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 122.77 ตารางกิโลเมตร
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ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ราบสําหรับการเพาะปลูกประมาณ ¼ ของพื้นที่ทั้งหมด ตลอดสองฝั่ง
ของลําน้ําที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งของลําน้ํา เช่น แม่น้ําลี้ และแม่น้ําสายเล็กๆ ซึ่ง
เป็นแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของประชากร
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จํานวนหมู่บ้านในเขตบริหารงานเทศบาลตําบลลี้
เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่ความรับผิดชอบจํานวน 13 หมู่บ้าน แยกออกเป็น 2 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จํานวนประชากร
จํานวน
หมู่ที่
บ้าน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
5
7
12
13

ฮ่อมต้อ
ป่าหก
ใหม่ศิวิไล
แพะหนองห้า
รวม

372
195
609
372
1,548

365
737
202
397
623 1,232
335
707
1,525 3,073

244
173
468
233
1,118

เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จํานวนประชากร
จํานวน
บ้าน
หมู่ที่
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 แวนนาริน
151
150
301
92
2 นากลาง
364
376
740
192
3 ปู
253
241
494
179
8 ม่วงสามปี
435
422
857
285
9 ปวงคํา
311
316
627
249
10 กลาง
292
285
577
199
11 โฮ่ง
298
306
604
207
16 ใหม่น้ําผึ้ง
199
202
401
110
17 ผายอง
390
393
783
204
รวม
2,693 2,691 5,384 1,717
รวมทั้งหมด
4,241 4,216 8,457 2,835
(เขต 1 + เขต 2)

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
6.46
3.13
5.69
14.29
29.57
ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
3.81
28.90
14.66
3.24
7.92
6.30
8.90
6.56
12.91
93.20

ผู้นําหมู่บ้าน
นายสิทธิชัย
นายอํานวย
นายสุริวงษ์
นายเข็มชัย

สิทธิมาลย์
เมาคําลี
วงศ์ศรีใส
จุ๋มพระสิงห์

ผู้นําหมู่บ้าน
นายประการ สิงห์ชัย
นายพงษ์ศักดิ์ คํามี
นายวิชิต ใหม่ธรรม
นายประวัติ ต๊ะนะสา
นายมงคล ธรรมลังกา
นายสมคิด ธีระสิงห์
นายณรงค์ กาปัญญา
นายสมบัติ บุญมา
นายพงษ์เจริญ อุตสาพะแล

122.77

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ทะเบียนอําเภอลี้
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แผนที่เทศบาลตําบลลี้

ปี
พ.ศ.

จํานวน
ครัวเรือน

2553
2554
2555
2556
2557
2558

3,066
3,099
3,171
3,224
2,800
2,818

ประชากร
เฉลี่ย
ครัวเรือนละ
2-5 คน
2-5 คน
2-5 คน
2-5 คน
2-5 คน
2-5 คน

ประชากรทั้งหมด (คน)

คิดเป็นอัตราร้อยละ (%)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

4,802
4,808
4,799
4,816
4,265
4,258

4,739
4,744
4,765
4,790
4,237
4,228

9,541
9,552
9,564
9,606
8,502
8,486

50.33
50.34
50.18
50.14
50.16
50.18

49.67
49.66
49.82
49.86
49.84
49.82

100
100
100
100
100
100
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หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ตําบลที่มีการติดต่อ
 เทศบาลตําบล
จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. เทศบาลตําบลวังดิน
2. เทศบาลตําบลดงดํา
3. เทศบาลตําบลป่าไผ่
 องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย
2. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน
3. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง
4. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด

สภาพทางเศรษฐกิจ
 อาชีพ
จากการเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.2) ประจําปี 2558 ประชากรที่ให้
ข้อมูลจํานวน 6,901 คน สรุปแยกเป็นอาชีพ ได้ดังนี้
อาชีพ
ไม่มีอาชีพ
กําลังศึกษา
ทํานา
ทําไร่
ทําสวน
ประมง
ปศุสัตว์
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ หรือไม่ระบุ
รวมทั้งหมด

จํานวนเพศชาย (คน)

จํานวนเพศหญิง (คน)

จํานวนรวม (คน)

149
583
235
694
581
10
3
107
6
40
1,096
73
36
24

169
584
203
542
473
3
1
133
16
30
925
139
18
28

318
1,167
438
1,236
1,054
13
4
240
22
70
2,021
212
54
52

3,637

3,264

6,901

-9 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับของหมู่บ้านที่ราษฎรมีรายได้จากมากไปหาน้อย
(ข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ประจําปี 2558)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก
หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล
หมู่ที่ 13 บ้านแพะหนองห้า
หมู่ที่ 3 บ้านปู
หมู่ที่ 1 บ้านแวนนาริน
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี
หมู่ที่ 10 บ้านกลาง
หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา
หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ําผึ้ง
หมู่ที่ 17 บ้านผายอง
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีทั้งตําบล

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
126,385
86,117
66,346
64,402
63,569
63,181
59,396
57,287
56,193
47,468
45,156
43,454
35,207
61,020

 หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่
-

ปั๊มน้ํามัน (ปั๊มหลอด)
ร้านจําหน่ายก๊าซ
โรงสี
ร้านค้า
โรงงานอุตสาหกรรม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

11
3
24
76
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียน
บ้านนากลาง หมู่ที่ 2
บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5
บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8
บ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 9
บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11
รวมทั้งหมด

 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ลําดับที่
1.

จํานวน 5 แห่ง
ชาย
49
85
198
42
37
411

จํานวนนักเรียน
หญิง
49
80
197
37
36
399

รวม
98
165
395
79
73
810

ชาย
23

จํานวนนักเรียน
หญิง
30

รวม
53

จํานวน 1 แห่ง

โรงเรียน
บ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 9

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
จํานวน
ลําดับที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก
1. บ้านนากลาง หมู่ที่ 2
3
2. บ้านปู หมู่ที่ 3
1
3. วัดสันโป่ง หมู่ที่ 5
1
4. บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8
1
5. บ้านปวงคํา หมู่ที่ 9
2
6. บ้านกลาง หมู่ที่ 10
1
7. บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11
1
รวมทั้งหมด
10

จํานวน 7 ศูนย์
จํานวนเด็ก
ชาย
หญิง
15
25
5
7
14
12
12
10
26
15
17
10
13
18
102
97

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลตําบลลี้)

รวม
40
12
26
22
41
27
31
199

-11 จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
ไม่เคยศึกษา
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษา
จบชั้นประถมศึกษา
(ป.4, ป.7, ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น
(มศ.1-3, ม.1-3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.)
อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า
ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวมทั้งหมด

จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน)
185
230
142
116
357
343
1,786
1,473

จํานวนรวม (คน)
415
258
700
3,259

458

387

845

365

334

699

125

90

215

207

269

476

12
3,637

22
3,264

34
6,901

(กลุ่มตัวอย่าง 6,901 คน : ข้อมูล จปฐ.2 ประจําปี 2558)

สถาบันและองค์กรศาสนา
 วัด จํานวน 12 แห่ง (หมู่ที่ 1, 2, 3, 5 (2 แห่ง), 7 (2 แห่ง), 8, 9, 10, 11, 12)

การสาธารณสุข
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 โรงพยาบาลลี้
 อัตราการมีส้วมใช้ร้อยละ 100

จํานวน 2 แ ห่ง (หมู่ที่ 9, 17)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตํารวจบ้าน
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 128 นาย
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เทศบาลตําบลลี
ทีว่าการอําเภอ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
โรงเรี ยน
วัด
หมู่บา้ น
โครงข่ายถนนปั จจุบนั
แม่นา,ํ ลําห้วย
แหล่งนํา
ขอบเขตตําบล
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การบริการพื้นฐาน
 การคมนาคม
ถนนพหลโยธิน สายเถิน-ลี้-ลําพูน ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่อกับ
จังหวัดและอําเภอ
ถนนสายลี้-แม่ลาน-ก้อ ทางหลวงท้องถิ่น
ถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่
- ถนนสายลี้-ลําปาง บ้านใหม่ศิวิไล-บ้านปู (หนองผักบุ้ง)
- ถนนสายบ้านปวงคํา-บ้านโฮ่ง-นากลาง
- ถนนสายบ้านวังดิน-บ้านลี้-บ้านป่าหก-บ้านปวงคํา
- ถนนสายบ้านป่าหก-บ้านแพะหนองห้า-บ้านม่วงสามปี
- ถนนสายบ้านปวงคํา-บ้านแวนนาริน-บ้านกลาง
- ถนนสายบ้านลี้-บ้านฮ่อมต้อ-บ้านใหม่ศิวิไล
- ถนนสายบ้านโฮ่ง-บ้านแวนนาริน
- ถนนสายบ้านปู-บ้านนากลาง
- ถนนสายบ้านนากลาง-บ้านโฮ่ง
- ถนนสายบ้านนากลาง-บ้านใหม่น้ําผึ้ง
- ถนนสายบ้านโฮ่ง-บ้านใหม่น้ําผึ้ง
 โครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) ไฟฟ้า ประชาชนในตําบลลี้ มีไฟฟ้าใช้ภายในครบทุกหมู่บ้าน ส่วนไฟฟ้าที่จะนําไปใช้ในพื้นที่ทําการ
เกษตร เพื่อใช้ผันน้ําจากแหล่งน้ํายังไม่ทั่วถึง
2) ประปา ในตําบลลี้มีประปาหมู่บ้าน จํานวน 34 แห่ง และมีบ่อบาดาล (บ่อโยก) จํานวน 21 แห่ง
ที่มีอยู่ภายในตําบล มีบางแห่งที่ชํารุดเสียหาย เช่น ระบบกรองน้ําเสื่อมสภาพ คันโยกเสีย และปริมาณน้ําไม่
พอใช้ในฤดูแล้ง
3) เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ใ นตํ า บลลี้ มี เ ครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถใช้ สื่ อ สารได้ ดี คื อ ระบบ GSM
รองลงมา คือ ระบบ DTAC ระบบ TUREMOVE และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 แหล่งน้ําธรรมชาติ
- แม่น้ํา
- ลําห้วย
- สระน้ํา, บึง, หนองน้ํา

จํานวน 3 สาย (น้ําแม่ลี้, น้ําแม่แต๊ะ, น้ําแม่แวน)
จํานวน 27 สาย
จํานวน 11 แห่ง

-14 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
- ฝาย
- บ่อน้ําตื้น
- บ่อโยก
- ประปาหมู่บ้าน
- ประปาภูเขา
- สระน้ํา
- อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก
- อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่

จํานวน 300 แห่ง
จํานวน 417 แห่ง
จํานวน 21 แห่ง
จํานวน 32 แห่ง
จํานวน 2 แห่ง
จํานวน 60 แห่ง
จํานวน 3 แห่ง
จํานวน 2 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 แหล่งน้ํา
เทศบาลตําบลลี้ มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน จํานวน 3 สาย คือ น้ําแม่ลี้ ซึ่งมีต้นกําเนิดอยู่
ในเขตเทือกเขาในเขตของหมู่บ้านหนองหลัก และแม่น้ําแม่หาง มีต้นกําเนิดอยู่ตรงเทือกเขาในเขตชุมชนห้วยกํา
ปองและขุนแม่หางบริเวณดอยอีหุ้ย ตลอดจนแม่น้ําสายเล็กๆ ไหลผ่านตลอดแนวที่ราบลุ่มไปตามหมู่บ้านต่างๆ
ในตําบลลี้ น้ําแม่แต๊ะ, น้ําแม่แวน, น้ําแม่ลี้ เป็นแหล่งน้ําสายสําคัญสําหรับประชาชนในตําบลลี้ ใช้ในการทํา
การเกษตร
 ป่าไม้
เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขา มีความลาดเอียงมีป่าไม้เบญจพรรณ
ในบางส่วน และเป็นป่าเสื่อมโทรมค่อนข้างมาก
 ถ่านลิกไนต์
เทศบาลตําบลลี้ มีแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งได้ดําเนินการนํามาใช้ประโยชน์ และ
จําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตําบลลี้ ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้าง รายการดังนี้
1. ปลัดเทศบาลตําบลลี้ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี
2. จัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น 7 ส่วนราชการ ดังนี้
1. สํานักปลัด มีบุคลากร ดังนี้
1.1 นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1.3 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1.4 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1.5 นิติกรปฏิบัติการ
1.6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
1.8 พนักงานจ้างทั่วไป
2. กองคลัง มีบุคลากร ดังนี้
2.1 นักบริหารงานการคลังระดับต้น
2.2 นักวิชาการคลังชํานาญการ
2.3 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
2.4 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
2.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
2.6 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2.7 เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
2.8 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2.11 พนักงานจ้างทั่วไป

คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
2
5

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
2

คน
คน
คน
คน
คน (รอบรรจุ)
คน
คน
คน
คน (ว่าง)
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3. กองช่าง มีบุคลากร ดังนี้
3.1 นักบริหารงานช่างระดับต้น
3.2 นายช่างโยธาชํานาญการ
3.3 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
3.4 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3.5 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
3.7 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
3.8 ลูกจ้างประจําพนักงานสูบน้ํา (ถ่ายโอน)
3.9 พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
1
2
2
1
2

คน
คน
คน (รอบรรจุ)
คน
คน
คน (รอบรรจุ)
คน
คน (ว่าง 1 คน)

4. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม มีบุคลากร ดังนี้
4.1 นักบริหารการศึกษาระดับต้น
4.2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4.3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4.4 พนักงานครูเทศบาล
4.5 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
9
4

คน
คน
คน
คน
คน

5. กองสวัสดิการสังคม มีบุคลากร ดังนี้
5.1 นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น
5.2 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน (ว่าง)

6. กองการเกษตร มีบุคลากร ดังนี้
6.1 นักบริหารงานการเกษตรระดับต้น
6.2 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จํานวน 1 คน (รอบรรจุ)
จํานวน 1 คน

7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร ดังนี้
7.1 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น
7.2 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

จํานวน 1 คน (รอบรรจุ)
จํานวน 1 คน
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 งบประมาณและเครื่องมือต่างๆ
สถานะการคลังของเทศบาลตําบลลี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลลี้ ได้ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,000,000.- บาท
แยกเป็น
รายรับของเทศบาลตําบลลี้
รายรับ

รายรับจริง ปี 2558

ประมาณการรายรับ
ปี 2559

732,131.94
85,694.40
210,412.84
136,700.06

725,000.00
152,700.00
190,000.00
60,000.00

20,477,281.76

17,872,300.00

13,045,971.00
34,688,192.00

17,000,000.00
36,000,000.00

รายได้จัดเก็บ
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
1. หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
รายจ่ายของเทศบาลตําบลลี้
จ่ายจากงบประมาณ
1. งบกลาง
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบดําเนินการ
4. งบบุคลากร
5. งบรายจ่ายอื่น
6. งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

จ่ายจริง ปี 2558
1,285,835.31
4,030,963.60
9,569,895.12
8,946,878.11
1,258,646.80
6,587,441.76
31,679,660.70

ประมาณการรายจ่าย
ปี 2559
1,343,290.00
4,269,950.00
13,013,200.00
14,758,860.00
20,000.00
2,594,700.00
36,000,000.00
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 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ทั้งหมด
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
17
89.47
2
10.53
19
100
จํานวนโครงการที่
เสร็จ

2. ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

55

70.51

-

-

23

29.49

78

100

3. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
4. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
รวม

4

36.36

-

-

7

63.64

11

100

7

50.00

-

-

7

50.00

14

100

36

67.92

-

-

17

32.08

53

100

119

68.00

2

1.14

54

30.86

175

100

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตําบลลี้
สามารถประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
 การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตําบลลี้ ได้ดําเนินการก่อสร้างถนน รางระบายน้ํา สะพาน ประปาหมู่บ้าน รวมถึง
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน รางระบายน้ํา สะพาน ที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก และได้
ทําการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน รวมถึงได้พัฒนา ปรับปรุง บํารุงซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

-19 การดําเนินงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เทศบาลตําบลลี้ ได้ดําเนินงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังต่อไปนี้
1. ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงาน ขยาย
โอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพเพื่อกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดปัญหา
ผลผลิตตกต่ํา ส่งเสริม สนับสนุน
3. ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมงานด้านพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธี และงาน
ประเพณีพื้นบ้าน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
4. ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการชุมชนสําหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก
6. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ และจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
7. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน
8. สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อ
ทรายอะเบท แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ และทําการออกทําการพ่นยายุง เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของยุงลาย รวมถึงได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด ส่งเสริมและพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
9. การักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตําบลตะหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เทศบาลตํ า บลลี้ ได้ ดํ า เนิ น งานด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางด้ า น
งบประมาณและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลลี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงาน ขยายโอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนโดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพเพื่อ
กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกต่ํา
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 การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตําบลลี้ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝาย
แม้ว) การป้องกันการทําลายป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อคืนความสมดุล
ให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูก ดูแล และบํารุงรักษาต้นไม้ และได้
ดําเนินกิจกรรมปล่อยปลาหรือสัตว์น้ําลงสู่แม่น้ําเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ
 การดําเนินงานด้านองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

เทศบาลตําบลลี้ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการของ
ท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของเทศบาล
ตําบลลี้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตําบลลี้
“เทศบาลตําบลลี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตําบลลี้ เป็นตําบลที่มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 122.77 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 8,486 คน
จํานวนครัวเรือน 2,818 หลัง เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 13 หมู่บ้าน แยกออกเป็น 2 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ, หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก, หมู่ที่ 12
บ้านใหม่ศิวิไล และหมู่ที่ 13 บ้านแพะหนองห้า เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1
บ้านแวนนาริน, หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง, หมู่ที่ 3 บ้านปู, หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี, หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา, หมู่ที่
10 บ้านกลาง, หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ําผึ้ง และหมู่ที่ 17 บ้านผายอง
เทศบาลตําบลลี้ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําและมีน้ําแม่แต๊ะ น้ําแม่ลี้ และแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กไหลผ่าน มีความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ลําไย มะม่วง ข้าวโพด ฯลฯ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดปี แต่ช่วงฤดู
แล้งไม่สามารถทําเต็มพื้นที่ได้ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ําต้นทุน จึงจําเป็นต้องมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ครัวเรือนและได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มทําการเกษตร กลุ่มพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
แต่กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากมีสินค้าล้นตลาดและไม่มีตลาดกลาง
รองรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทางกลุ่มต่างๆ ได้จัดทําขึ้นมา ดังนั้น เทศบาลตําบลลี้
จึ งได้ กํา หนดจุ ดยื น ทางยุ ทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตํ าบลลี้ คื อ พั ฒนาให้ เ ป็ น เมื องเกษตร
อุตสาหกรรม และประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น
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แผนยุทธศาสตร์
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผน คื อ ความพยายามที่ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ที่ดี ที่ สุ ด
สําหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทํ าขึ้ นสํ าหรั บงบประมาณแต่ ละปีซึ่งมีความต่ อเนื่อง และเป็น แผนก้าวหน้า ครอบคลุมและมีการทบทวน
ปรับปรุง ตลอดเวลา ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
1. ยุทธศาสตร์หลัก
1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
1.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
1.9 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
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2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ได้กําหนดประเด็นที่เห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย
2.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
2.4 การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2.5 การจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
2.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
2.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ค่านิยมหลักของคนไทย
3.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
3.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
3.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
3.7 เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
3.9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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3.10 รู้ จั ก ดํ า รงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
3.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
3.12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคม อีกทั้งยังเป็นสํานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะว่าประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่ง
มีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
การพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ ตามอํานาจ หน้าที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นําข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ําในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนน
สายใดอยู่ในสภาพใดและจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไว้เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนา
สามปี
1.2 งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง ให้สํารวจข้อมูลแหล่งน้ําโดย
ระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อ
วางแผนบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า สภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองส่งน้ํา หากจําเป็นต้องซ่อมแซมให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
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(การระบุ ที่ตั้งพิ กั ดทางภู มิศาสตร์ ของโครงการพั ฒ นาด้ านเส้ น ทางคมนาคมและแหล่ งน้ํ า เพื่ อป้ อ งกั น การ
ดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ)
1.3 งานด้ า นการผั ง เมื อ งและการควบคุ ม อาคารนํ า ผั ง เมื อ ง/ผั ง ชุ ม ชนมาเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสําคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถ
มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสําหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทําควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานทําเพื่อให้สามารถดํารงชีพได้อย่างเหมาะสม
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา โดยให้ความสําคัญ
กับข้อมูลของการทํานา เช่น จํานวนครัวเรือน จํานวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูลแหล่งน้ํา
เช่ น แหล่ งน้ํ าเขตชลประทาน แหล่ งน้ํานอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ํ าฝน การนํ าไปใช้ เพื่อการเกษตร
ประเภทการทํ านา เป็ น ต้ น โดยอาจจั ดทํ าเป็ น ยุ ทธศาสตร์ ห รื อแนวทางการพั ฒ นาก็ ได้ ภ ายใต้ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม
(1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมี
การจัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จํานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และ
กํ า หนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี นอกจากนี้ ควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน
(2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสําคัญในการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของ
ผู้พิการ
(3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็น
ข้อมูลกําหนดไว้ในแผนสามปี นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานําแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
(4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
2.3 งานด้านการศึกษา ให้ความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
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2.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับด้วย
ความเท่าเทียมกัน ควรให้ความสําคัญในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมและศาสนา
ด้านข้อมูลข่าวสารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน
กระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
2.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกัน
และระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
2.6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(1) งานด้ านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประชาธิ ปไตยภาค
พลเมื อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ผู้ นํ า ชุ ม ชนสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
(2) งานด้ านการรักษาความยุติธ รรมและกระบวนการยุติธ รรม เสริ มสร้ างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
โดยการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสั งคม ป้องกันและแก้ ไขปัญหาข้อขัดแย้งของ
ประชาชนและสังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อพิพาก
และการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น
3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นให้นําข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟ
ป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
จากสาธารณภัยดังกล่าว ควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกําหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น (1)
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความ
พร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (2) การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดชั้นการบังคับบัญชา
การตั ดสิ น ใจและขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติเ มื่ อเกิ ดภั ย สาธารณ และ (3) การจั ดหาสถานที่ และอุ ป กรณ์ การ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
3.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได้
เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที่และการคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการเตรีย มความพร้อมรั บมื อสถานการณ์ไฟป่ าและหมอกควั น จึ งให้ถือปฏิบั ติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
3.3 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สํารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตราย
จากกลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สําหรับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สํารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจําเป็นต้องซ่อมแซมขอให้
เร่งดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่
คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2 งานด้ านการส่ งเสริ มการเกษตร การให้ การสนั บ สนุ น ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
อาทิ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจําหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การ
บํารุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ยเคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ํา และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
ในพื้นที่
4.3 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สํารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถ
ขยายจุ ดผ่ อนปรน เพิ่ ม ขั้ นได้ อีกหรื อไม่ หรื ออาจสํ ารวจหาสถานที่ ที่ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้ ป ระโยชน์ อย่ างเต็ ม ที่ และ
เหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้
ค้าขาย
4.4 งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ควรส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจกําหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนว
ทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน
เช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวที่เป็นธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวโดยการอาสาสมัคร
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าและน้ํา การ
ฟื้ น ฟู ส ภาพและคุ ณ ภาพการป้ อ งกั น การเสื่ อ มโทรมหรื อ การสู ญ สิ้ น ไปและการนํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เอื้อต่อการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและ
เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ควรเป็นการร่วมมือกันดําเนินการระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืน
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6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสํารวจข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยาย
ความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
6.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 การอนุรักษ์ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล/คสช.
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มี
อิ ท ธิ พ ล และผู้ ป ระพฤติ มิ ช อบโดยบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นํ า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่ว ย
ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง
1.2 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมาย ว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย
1.3 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
1.4 ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงาน)
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู่กับยาเสพติด
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสํานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
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และปราบปรามการทุ จ ริ ต จึ ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติต ามคํ า สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2557 เรื่ อ ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตตําแหน่ง หรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระทําผิด
2.2 กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
2.3 กํ าหนดวิ ธี ดําเนิ น การที่ ส ามารถปฏิ บั ติให้เกิ ดผลเป็ น รูป ธรรมอย่ างจริ งจั งกั บ การ
กระทําผิดที่ปรากฎเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์
2.4 สํ า รวจและจั ด ทํ า ข้ อ มู ล การกระทํ า ผิ ด ที่ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2.5 จัดทําข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี
2.6 จัดทําข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับกระทําผิด
ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
- จั ดบริ การทางสังคมให้ ทุกคนตามสิทธิ พึงมี พึงได้ เน้น การสร้ างภูมิคุ้มกัน ระดั บ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการ
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการกระจาย
ตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
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- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เสริ มสร้างค่ านิ ย มและวั ฒนธรรมที่ ดีงามของไทยมาขั บเคลื่ อนกระบวนการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
- สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
- สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
- สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร
- ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุน
- ปรับระบบการแข่งขัน ให้มีประสิทธิภาพ กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย
พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน
- บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ โดยการบริหารจัดการด้านการเงิน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
- พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ
- พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
- สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทหน้าที่
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
- สร้างความเป็นหุ้ นส่ว นทางเศรษฐกิจ ในภู มภาคด้านการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
- ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่
ระบาดของโรคภัย
- เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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- สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและกําหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
- ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
- สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน
- เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกิจกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
- ควบคุมและลดมลพิษ
- การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
1) สนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกลไกเชิงสถาบัน
ในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความมั่นคง
ทางวัฒนธรรมและดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน
2) สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบน
หลักการพึ่งพาตนเองที่คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ต้ น แบบ การจั ดการตนเองได้ ตามบริ บ ทของพื้ น ที่ และการถ่ ายทอดภู มิปั ญญาที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพ
3) ส่งเสริมการขยายผลและพัฒนาศักยภาพของคนสามวัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง
ความเข้ าใจที่จ ะนําไปสู่ การพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตในการอยู่ร่ ว มกั บครอบครั ว ชุมชนอย่างอบอุ่น และเข้ มแข็ ง
ควบคู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
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4) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ อาทิ การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้นําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเข้าถึงหลักศาสนา ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่พอเพียง การมี
หลักประกันในชีวิต เป็นต้น
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากการที่คณะรักษาวามสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้เคยกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอํานาจ
การปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติ
การใช้กําลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ใน
สภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ของประชาชน และมุ่ งนําความสงบสุข ความสงบ กลั บคื นสู่ป ระเทศ ระยะที่ สอง ด้ว ยการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุ ดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและ
ภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทํางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
หรือความมั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะธรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่งคงให้แก่ประเทศก่อนจะ
ส่งผ่านไปสู่ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไข
ดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการต่อไป
โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมฉบับปัจจุบัน ได้กําหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็น
ครั้งแรก คือ (1) การบริหารราชการแผ่นดิน (2) การดําเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ (3) การ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวด้วย ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ

-32-

ความมีเหตุ ผล และการมีภู มิคุ้มกั นมาเป็น แนวคิ ด ใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11
แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้าน
ต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัว
ได้ถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Compertitiveness)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal
Process)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ที่
ทุกถิ่นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่ งเสริ มการฟื้ น ฟูและอนุ รักษ์ แบบองค์ รวม เพื่อสร้างสรรค์บ รรยากาศที่
สวยงาม มีเสน่ห์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ สิ น ค้าและบริ การให้ โ ดดเด่ นและมีคุณค่า มุ่งเน้ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ การพั ฒ นาการค้ า การลงทุ น มุ่ ง เน้ น อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศนการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

-33-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําพูน
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
1.1 พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ความสามารถรองรั บ การพั ฒ นาบนพื้ น ฐานความรู้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 พั ฒ นาขี ดความสามารถในการแข่ งขัน และสร้างมูล ค่ าเพิ่ มให้แก่ กลุ่ มผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรม SME และผู้ประกอบการชุมชน
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง (Logistic)
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก
3.3 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน
3.4 การสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์บนฐานสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดสังคม
คุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ
5.1 สร้ า งกลยุ ท ธ์ อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5.2 ฟื้นฟูแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ลดปัญหา
น้ําท่วมและภัยแล้ง
5.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
1.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
1.3 เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
1.4 ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
2.2 พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
2.3 พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
3.2 สร้างแบรนด์วัฒนธรรม ทําการตลาด สร้างภาพลักษณ์สู่สากล
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าการลงทุน และระบบฐานข้อมูล
3.4 ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอลี้
วิสัยทัศน์อําเภอลี้ : ลี้มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ แหล่งน้ําสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวหน้า วิถีประชา
พอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างสรรค์สังคม คุณภาพชีวิตส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการบริหารงานอําเภอบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลลี้
ตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ได้แถลงนโยบายในโอกาสเข้ารับตําแหน่งต่อ
สภาเทศบาลตําบลลี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ไว้ดังนี้
พันธกิจการพัฒนา
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอาเซียน
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาให้ ประชาชนได้รับบริการขั้ น
พื้นฐานด้านสาธารณสุข
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับ
คุณภาพผลผลิต การลงทุนและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
และพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยประชาชนมีส่วนร่วม
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ และส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ
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1. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
3. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีอาชีพและรายได้พอเพียง
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
7. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ชุมชนมีความเข็มแข็ง
9. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นโยบายด้านการบริการประชาชน
1. ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชนมีความพึง
พอใจ ให้พนักงานเทศบาลตําบลลี้ทุกคนทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชน
2. พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
เป็นที่พึ่งของประชาชน พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุม โดย
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบ
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ เพื่อรับรองการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยว ทําให้การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ําในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จั ดหาแหล่งน้ําเพื่ อใช้ ในการอุปโภค – บริโ ภค สร้ างแหล่ งกั กเก็ บน้ํ า และการบริ หาร
จัดการแหล่งน้ําไปใช้ในพื้นที่ทําการเกษตร
นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาขยะตกค้างและจัดหารถเก็บขยะ
มูลฝอยเพื่อบริการประชาชน
2. จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาดในลําคลอง ลํา
เหมือง และรางระบายน้ําต่างๆ ในเขตพื้นที่
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3. ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ํา ลําคลองให้สะอาด ประชาชนสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดํารงชีวิตประจําวัน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข และยกระดับการพัฒนาบริการสาธารณสุขของเทศบาล
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
6. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และ
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารสาธารณสุขอย่างจริงจัง โดยการประสานงานกับสถานบริการด้านสาธารณสุข
7. จัดให้มีการให้ ความรู้ เรื่องการปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภั ยของ
อาหาร และการยกระดับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของร้านค้าแก่ผู้ประกอบการขายอาหาร
8. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกันและระงับโรคต่อติด ให้เกิดการบริการที่
รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมพื้นที่
นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพและพัฒนาสมวัย
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจน
ให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่างๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม
เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้าง
ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา การสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรม
กีฬาต่างๆ
นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสม
2. จั ดให้ มีส วั ส ดิ การต่างๆ สํ าหรั บ ผู้ สู งอายุ ส่ งเสริ มชมรมผู้ สู งอายุ ให้ เข้ มแข็ง เพื่ อเป็ น
ศูนย์กลางสําหรับการทํากิจกรรมของผู้สูงอายุ การนําประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยในการ
พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและเป็นประโยชน์แก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมกลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน ให้ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม
โดยเทศบาลจะจัดวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาเสริมทักษะให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน
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นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลลี้ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
3. ส่ งเสริม สนับ สนุนโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่ วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยในชุมชน
4. จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือแก่ประชาชน 24 ชั่วโมง
5. ปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ้าสา สาธารณะในเขตพื้ นที่ ติดตั้ งสั ญญาณเตือนภั ยในจุดเสี่ ยงภั ย
จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการดับเพลิงสําหรับทุกหมู่บ้าน และให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน
6. จัดหารถบรรทุกน้ํา หรือรถดับเพลิง และให้เจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการเข้าระงับเหตุ เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ โดยผ่าน
ขบวนการเวที “ปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันคิดและกําหนดทิศทางเทศบาลตําบลลี้ในอนาคต” และจัดให้มี
เวทีประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ําเสมอ
2. ส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชน สนับ สนุนให้ชุ มชนมีบ ทบาทในการสร้ างประโยชน์ใน
ชุมชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึงหน้าที่
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องการบริการประชาชน การอุทิศตนให้กับราชการ การรักองค์กร และความ
สามัคคี
นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพ การสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
2. สนับสนุนสินค้าของชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด
3. ส่ งเสริ มให้ชุ มชน กลุ่มอาชีพ มีผลิ ตภัณฑ์ เด่น สามารถสร้ างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้
ท้องถิ่นได้
4. จัดให้มีศูนย์รวมในการจําหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งตลาดรับซื้อสินค้า หรือช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
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นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
1. บํารุง รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และนําเอาภู มิปัญญา ประเพณี วั ฒนธรรมในท้ องถิ่น มาสร้างให้เกิดความสามั คคี ปรองดอง สร้างความ
สมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ การ
สร้างอัตลักษณ์ของตําบลลี้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายในการท่องเที่ยว และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
3. ให้มีการบริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลให้มีระบบ สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสําคัญ
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1.7 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2558) แยกตามยุทธศาสตร์
ดังนี้
จํานวนโครงการ
ที่
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดําเนินการ

แผนฯ
(2558)

เทศบัญญัติ
(2558)

55
117
17
31

19
78
11
14

36
39
6
17

67

53

14

287

175

112

จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี จํานวนทั้งสิ้น 175 โครงการ รวมเป็นเงิน
19,359,310.- บาท (-สิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน-) จําแนกตามยุทธศาสตร์
ของเทศบาลตําบลลี้
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน

รวม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ

19
78
11
14

5,005,000.11,078,610.340,000.545,000.-

53

2,390,700.-

175

19,359,310.-
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2. ปัญหาด้านสังคม
2.1 ด้านครอบครัวและชุมชน

สภาพปัญหา
1.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมและรายได้ในช่วงนอกฤดูเพาะปลูก
1.2 ระบบประกันราคาสินค้าเกษตรไม่ครอบคลุมพืชทุกชนิดที่
ประชาชนเพาะปลูก
1.3 ประชาชนขาดที่ทํากินในการเกษตรไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1.4 ต้นทุนในการประกอบอาชีพสูง
1.5 ประชาชนไม่ให้ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.6 การรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปในรูปเฉพาะกิจ ไม่มีความ
ยั่งยืน การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง
1.7 ประชาชนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเพี่มผลผลิตให้มี
ปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ประชาชนไม่ มีเงิ น ทุ น และประสบปั ญหาหนี้ สิ น ทั้ งในและ
นอกระบบ เนื่องจากการกู้ยืมมาทําการเพาะปลูก
2.1.1 ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง คนในครอบครัวห่างเหินกัน
2.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มีจํานวนมากขึ้นและ
ถูกทอดทิ้ง
2.1.3 เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการดูแลให้เหมาะสมกับวัย
2.1.4 คนในชุมชนไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
การประกอบกิจกรรมสาธารณะ
2.1.5 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2.1.6 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ
2.1.7 ปัญหาการลักลอบเล่นการพนัน
2.1.8 เยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองจากปัญหาการขยายตัว
ของเทคโนโลยี่อย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์มือถือ
internet
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ชื่อปัญหา
2. ปัญหาด้านสังคม (ต่อ)
2.2 ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สภาพปัญหา
2.2.1 ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
2.2.2 การขาดป้ายสัญญาณจราจร และสภาพพื้นผิวถนนที่
ไม่เหมาะสมต่อการขับขี่ยานพาหนะ

2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ

2.3.1 ขาดผู้นําด้านการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
2.3.2 ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พักผ่อนไม่
เพียงพอ

2.4 ด้านยาเสพติด

2.4.1 การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพติดไม่ทั่วถึง
2.4.2 มียาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
2.4.3 มีผู้ลักลอบจําหน่ายยาเสพติดอยู่ในเขตพื้นที่

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ด้านคมนาคม

3.2 ด้านสาธารณูปโภค

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา
4.1 แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

3.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก เนื่องจากเป็น
ถนนลูกรัง สภาพถนนขาดการบํารุงรักษา
3.1.2 มีการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย ทําให้มีขยายถนนที่
ใช้ในการเดินทาง
3.2.1 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.2.2 ปริมาณน้ําในการผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอ น้ําไม่
สะอาดมีสิ่งเจือปน และมีสารประกอบจํานวนมาก
3.2.3 โทรศัพท์พื้นฐานยังไม่ขยายในครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3.2.4 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอทั่วถึง
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
แหล่งน้ําดิบไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน
ไม่มีภาชนะเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ไม่มีการบริหารจัดการระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน
ไม่มีระบบชลประทาน
ไม่มีทางระบายน้ําและแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติ
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ชื่อปัญหา
4. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา (ต่อ)
4.1 แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคและ
บริโภค
4.2 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 ด้านการเมือง การปกครอง

6.2 ด้านการเมือง - การบริหาร

7. ปัญหาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
7.1 ด้านการศึกษา

สภาพปัญหา
4.1.7 ไม่มีรางระบายน้ํา และทํานบกั้นน้ํา
4.1.8 คู คลอง และเหมืองขาดการดูแลรักษา
4.2.1 วิธีการนําน้ํามาใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ
4.2.2 แหล่งน้ําธรรมชาติตื้นเขิน
4.2.3 แหล่งน้ํามีไม่เพียงพอ
4.2.4 แหล่งเก็บกักน้ําได้รับความเสียหายในฤดูน้ําหลาก
5.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
5.1.2 ขาดความรูใ้ นเรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
1.1.3 ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
6.1.3 ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุมทุกด้าน
6.2.1 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.2.2 ไม่มีอาคารที่ทําการที่เหมาะสม
6.2.3 พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการบริหารและการปกครอง

7.1.1 กฎระเบียบไม่เอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา
7.1.2 ผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อของ
บุตรหลาน
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ชื่อปัญหา
7. ปัญหาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (ต่อ)
7.1 ด้านการศึกษา

7.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา

7.1.3 วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง
7.1.4 เด็กก่อนวัยเรียน ไม่ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสม
7.1.5 เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ความสําคัญกับการอ่าน
น้อย
7.2.1 การรณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไม่เป็น
ระบบและไม่ต่อเนื่อง
7.2.2 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาสถานและสถาน
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาไม่มีกิจกรรมในการสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชน มาทํา กิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม
8.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือการสร้างแหล่ง
เก็บกักน้ํา
8.2 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มี
จิตสํานึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน
8.3 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนเป็นไปอย่างไม่มี
ความรู้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายอย่างรวดเร็ว
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สภาพปัญหาทางการผลิตการเกษตร สังคม และเศรษฐกิจของตําบลลี้
ปัญหา

สาเหตุปัญหา

พื้นที่ปัญหา

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

1. ราคาต่ํา

มีสินค้าล้นตลาดและไม่มตี ลาด
กลางรับซื้อผลผลิต ผลผลิตไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด

ทั้งตําบล

2. คุณภาพผลผลิตต่ํา

- สภาพดินเสื่อมสภาพ
- ขาดแหล่งน้ํา
- ให้วิธีเพาะปลูกแบบดังเดิม
- เน้นการใช้สารเคมีมากเกิน
ความจําเป็น

ทั้งตําบล

3. ต้นทุนการผลิตสูง

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปุ๋ยเคมี
สูงขึ้น

ทั้งตําบล

4. ผู้ประสบปัญหาสังคม
และความยากจน

- ขาดการส่งเสริมอาชีพ
- ขาดแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ

ทั้งตําบล

- จัดตั้งตลาดกลางและรับประกัน
ราคาผลผลิต
- ลดพื้นที่การผลิตทีล่ ้นตลาดและ
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
- ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตการ
เพาะปลูกให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพและมี
ผลผลิตตรงตามความต้องการของ
ตลาด
- จัดอบรมให้มีการบํารุงดิน
- การอบรมเทคนิคและวิธีการทํา
การเกษตรในรูปแบบใหม่ให้
เหมาะสมกับพื้นที่
- ก่อสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเพื่อให้
เพียงพอกับการทําการเกษตร
- หาวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งที่สามารถ
มาทดแทนกันได้
- ทําปุ๋ยหมัก-ชีวภาพ
- อบรมอาชีพเสริมให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
- จัดหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ํา
- ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร
โดยเน้นใช้ชีวภาพและการทําเกษตร
แบบผสมผสาน
- การทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดําริฯ
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ระหว่ างวั น ที่ 2 -11 มี น าคม 2559 เพื่ อนํ ามาใช้ เป็ น แนวทางการการพั ฒ นา และจั ดทํ าแผนพั ฒ นาของ
เทศบาลตําบลลี้ และเป็นการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้ ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านแวนนาริน สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ถนนที่ใช้สัญจรคับแคบ (สายเข้าวัดบ้านแวน)
2. ถนนสายหน้าบ้านนายวันชัย แพ่งกลิ่น เป็นถนนลูกรัง ทําให้สัญจรลําบาก
3. ขาดอุปกรณ์ออกกําลังกายในลานกีฬา
สาเหตุ
1. ถนนสายเข้าวัดบ้านแวน ไม่มีไหล่ทางถนนแคบ
2. น้ํากัดเซาะถนน ทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากถนนเป็นถนนลูกรัง
3. ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การออกกําลังกาย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ขยายไหล่ทางถนนสายเข้าวัดบ้านแวน ทั้งสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหน้าบ้านนายวันชัย แพ่งกลิ่น ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร
3. จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง
หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ
2. น้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
3. สะพานข้ามลําห้วยอ้อชํารุด
สาเหตุ
1. ระบบประปาหมู่บ้านมีน้ําไม่เพียงพอ
2. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ํา
3. สะพานมีลักษณะเป็นสะพานไม้ มีอายุการใช้งานมานาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. วางระบบประปาหมู่บ้าน โดยผันน้ําจากแก้มลิงทั้งระบบพร้อมขยายเขตไฟฟ้า
2. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยอ้อ
3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยอ้อ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
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หมู่ที่ 3 บ้านปู สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ
2. น้ําหลากสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตร
3. ถนนทางเข้าป่าช้าชํารุดเสียหายไม่สะดวกในการสัญจรในชุมชน
สาเหตุ
1. น้ํามีลักษณะขุ่นไม่สะอาด
2. คันคลองไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากในช่วงฤดูฝน ทําให้น้ําทะลักเข้าพื้นที่
การเกษตร
3. เป็นถนนลูกรังขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากถูกน้ําเซาะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ําดื่ม
2. ก่อสร้างรางระบายน้ํา บริเวณข้างแปลงนา ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว
450 เมตร
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายเข้าป่าช้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร
หมู่ที่ ๕ บ้านฮ่อมต้อ สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําท่วม เนื่องจากระบายน้ําไม่ทัน
2. การสัญจรไปมาไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย
สาเหตุ
1. การระบายน้ําไม่ทัน เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ํา
2. เป็นถนนลูกรัง น้ํากัดเซาะทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ท่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่สาย
2. ก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก บริเวณซอยบ้านนายบุญช่ว ย ศรี ว รรณ ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ถึง บ่อขยะ ระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร
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หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
2. คลองส่งน้ําคันดินน้ําไหลไม่สะดวก
3. บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยพิทักษ์ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
สาเหตุ
1. เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชํารุด เสียหายและหมดอายุการใช้งาน
2. เกิดการรั่วซึมและการซับน้ําของดิน ทําให้น้ําไม่เพียงพอสําหรับการเกษตร
3. ไม่มีราวกันตก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างถนนแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าบ้านครูศุภกันท์ ผ่ องศรีใส ระยะทาง
ประมาณ 6 x 300 เมตร
2. ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล. บริเวณสถานีสูบน้ํา ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 เมตร
ยาว 250 เมตร
3. ก่อสร้างราวกันตกแม่น้ําลี้ บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยพิทักษ์ ระยะทางประมาณ 50 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) แสงสว่างไม่ทั่วถึง
2. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ตื้นเขิน
3. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
สาเหตุ
1. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
2. เนื่องจากมีเศษไม้ หิน ทรายทับถมเป็นจํานวนมาก
3. ไม่มีทางระบายน้ําในหมู่บ้าน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณซอยบ้านนายทองอินทร์ ต๊ะนะสา ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร
2. ขุดลอกคลองส่งน้ําทุ่งใหม่ ระยะทางประมาณ 800 เมตร
3. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด สายม่วงสามปี – ป่าหก ระยะทางประมาณ
300 เมตร
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หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ถนนหน้าร้านพนาพรวัสดุก่อสร้าง ถึงหน้าบ้านนางวันเพ็ญ สมเพชร คับแคบการสัญจร
ลําบาก
2. ไม่มีแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตร
3. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายป่าด่างชํารุด
สาเหตุ
1. ถนนคับแคบ การสัญจรไปมาไม่สะดวก
2. น้ําไม่เพียงพอสําหรับทําการเกษตร
3. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนมีปัญหาต่อการสัญจรไปมา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ขยายถนนพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหน้าร้านพนาพรวัสดุก่อสร้าง ถึงบ้านนาง
วันเพ็ญ สมเพชร
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยปวงคํา ขนาดกว้างประมาณ 50 เมตร
3. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายป่าด่าง ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร
หมู่ที่ 10 บ้านกลาง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําท่วมขังภายในหมู่บ้าน
2. ขาดการส่งเสริมการเพิ่มรายได้
3. น้ําประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการ
สาเหตุ
1. ไม่มีรางระบายน้ํา
2. ราษฎรไม่มีรายได้เสริม
3. ขาดแคลนแหล่งน้ํา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางทองใบ
ตันอุตม์ ระยะทางประมาณ 200 เมตร
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกลาง ณ โรงเรียนบ้านกลาง
3. ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองหมู
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หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไม่สามารถทําการเกษตรนอกฤดู
2. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) แสงสว่างไม่เพียงพอ
3. ถนนภายในหมู่บ้านชํารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานแล้ว
สาเหตุ
1. ไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรม
2. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
3. ถนนมีอายุการใช้งานมานานแล้ว ทําให้ถนนชํารุด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ถนนสาย ลพ.021 (ประชาราษฎร์อุทิศเดิม) ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนสายปวงคํา – บ้านโฮ่ง จากห้วยแหด ถึง ซุ้มประตู
เข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 500 เมตร
3. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปวงคํา – บ้านโฮ่ง ระยะทางประมาณ 6 x 700
เมตร
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านได้ยินไม่ทั่วถึง
2. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายสวนส้ม – ห้วยเหงี่ยม ชํารุด
3. ไม่มีฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ)
สาเหตุ
1. เสียงตามสายภายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
2. ในช่วงฤดูฝนน้ําไหลหลาก กัดเซาะถนน ทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาลําบาก
3. ทางหมู่บ้านไม่มีฌาปนสถาน
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
2. ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายสวนส้ม – ห้วยเหงี่ยม ระยะทางประมาณ 3,000
เมตร
3. ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ)
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หมู่ที่ ๑๓ บ้านแพะหนองห้า สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนายเทียน ถึง หน้าบ้านนายปุ๊ด
2. ไฟฟ้าในครัวเรือนไม่ทั่วถึง บริเวณสายแม่โก๊ะ ถีง บ้านนายชาติ
3. น้ําอุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอ
สาเหตุ
1. ไม่มีรางระบายน้ํา
2. การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง
3. ระบบจ่ายน้ําไม่เพียงพอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายเทียน ถึง หน้าบ้านนายปุ๊ด
ระยะทางประมาณ 300 เมตร
2. ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย บริเวณสายแม่โก๊ะ ถีง บ้านนายชาติ
3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่)
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ําผึ้ง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่สะอาด
2. ศาลาอเนกประสงค์ชํารุดเนื่องจากทําด้วยไม้
3. น้ําท่วมขังบริเวณบ้านนายวีระพล เตียมใจ ถึง ถนนสายหลักพหลโยธิน 106
สาเหตุ
1. ไม่มีระบบกรองน้ําสําหรับดื่ม
2. การก่อสร้างเป็นเวลานาน
3. ระบายน้ําไม่ทัน
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ําดื่ม
2. ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
3. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายวีระพล เตียมใจ ระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร
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หมู่ที่ 17 บ้านผายอง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ
2. ถนนซอยบ้านนายสุพจน์ คําหล้า เป็นหลุมเป็นบ่อ
3. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยป้างชํารุด
สาเหตุ
1. น้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. เป็นถนนลูกรัง
3. ในช่วงฤดูฝนน้ํากัดเซาะถนน ทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ขยายระบบประปาหมู่บ้านจากแก้มลิงมาแท้งค์ประปาหมู่บ้าน
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุพจน์ คําหล้า ระยะทางประมาณ 100
เมตร
3. ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยป้าง ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร
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- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลลี้
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลลี้ ในภาพรวมแล้วได้นํามากําหนดประเด็น
ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ โดยอาศัยเทคนิค SWOT analysis ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมในเขตพื้นที่บริหารงาน และการวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกรายละเอียดเป็นไป
ตามตารางการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลตําบลลี้
ปัจจัยภายใน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง
- มีโครงข่ายการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง
ทางรถยนต์ กับ จังหวัดลําพูน และจังหวัด
ข้างเคียง
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ - มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ํา มีแม่น้ํา
และสิ่งแวดล้อม
สายสําคัญๆ เช่น น้ําแม่ลี้, น้ําแม่แต๊ะ, น้ําแม่
แวน
- มีแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์และอื่นๆ ในพื้นที่

จุดอ่อน
- การคมนาคมถนนสายรองเชื่อม
หมู่บ้านชํารุดและบางสายเป็นถนน
ลูกรัง
- มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากมี
พื้นที่ทําการเกษตรน้อย
- ปัญหาน้ําหลากเข้าท่วมพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ทําการเกษตร
- เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล การเพาะปลูกพืชบาง
ชนิดได้รับน้ําจากน้ําฝนเท่านั้น ทําให้
เกิดความเสียหาย
- ขาดระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพสร้างผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน
- ปริมาณ ทรัพยากรธรรมชาติลดลง
อย่างรวดเร็ว
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ปัจจัยภายใน
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 เกษตร

3.2 อุตสาหกรรม

4. ด้านสังคม
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จุดแข็ง

จุดอ่อน

- มีผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ลําไย, - ไม่มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทาง
ข้าวโพด, ดอกดาวเรือง, มันฝรั่ง,
การเกษตร ช่องทางในการจําหน่ายมี
มะม่วง,ฯลฯ
จํานวนจํากัด ถูกกดราคาจากพ่อค้าคน
กลาง
- มีโรงงานประกอบกิจการเหมืองแร่ถ่านหิน - เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ลิกไนต์ ทําให้มีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ พัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริหาร
และประชาชนมีรายได้จากการรับจ้างและ จัดการ
เป็นพนักงานบริษัทฯ
- ต้นทุนในการทําการเกษตรสูงมีการใช้
- มีโรงงานประกอบกิจการผลิตแคลเซียม
สารเคมีจํานวนมาก
คาร์บอเนต ทําให้ประชาชนมีรายได้จาก
- จํานวนผู้ประกอบการมีจํานวนลดลง
การรับจ้างและเป็นพนักงานบริษัทฯ
อันเนื่องจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ
มีอยู่อย่างจํากัด
- ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับ
โรงงานได้รับผลกระทบฝุ่นละอองจาก
กระบวนการผลิตและขนส่ง และจาก
เสียงดังของเครื่องบดแร่ฯ
- มีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ และมีภูมิ
- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง
- เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมวิถีชวี ิตที่เรียบง่าย - การรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาใน
สงบสุขน่าอยู่อาศัย
พื้นที่อย่างแพร่หลาย
- มีความโดดเด่นในการสืบสานพุทธศาสนา - เยาวชน นักเรียน นักศึกษาไม่ให้ความ
ตามวิถีล้านนา
สนใจในการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
- มีปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดภูมิ
ดั่งเดิมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปัญญาท้องถิ่น
- สถานศึกษาให้ความสําคัญในการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลตําบลลี้
ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. นโยบายจังหวัด
ลําพูน

ทิศทางหรือควาามต้องการที่จะเป็นในอนาคตของจังหวัด
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์ ได้แก่
1. พั ฒ นาจั งหวั ด ลํ า พู นให้ เ ป็ น สั ง คมแห่ ง ดุ ล ยภาพ สุ ข
สงบ เข้ มแข็ ง เชื่ อมโยงฐานความรู้ วั ฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ย ว หัตถกรรม โดยใช้วั ฒนธรรมเป็นฐานในการ
สร้ างมูล ค่ าเพิ่มให้กับสิ นค้ าและบริ การที่ สอดคล้ องกั บ
ความต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของจั ง หวั ด ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแนวทางการจั ด การแบบชุ ม ชนเป็ น ฐาน เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรม
4. พัฒนาระบบบริ หารจั ดการ สมรรถนะบุคลากรของ
จังหวัดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา
จากประชาชน รวมทั้ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการ
แข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

จั ง ห วั ด ลํ า พู น มี ค ว า ม
แตกต่ า งอย่ า งมากในการ
พัฒนาในเขตเมืองและอําเภอ
รอบนอก ในเขตเมืองได้จัดทํา
เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม แต่
อํ า เ ภ อ ร อ บ น อ ก เ ป็ น เ ข ต
เก ษต รก รร ม ทํ าใ ห้ ก า ร
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งใช้
งบประมาณจํ า นวนมากและ
แตกต่างกัน เช่น ในเขตเมือง
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนในเขตเมือง แต่ใน
เขตรอบนอก ประชาชนใน
เขตพื้ น ที่ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มใน
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่ า
ไม้ แหล่ ง น้ํ า ฯลฯ โดยใช้
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยไม่
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
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ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง

จุดอ่อน

2. นโยบายอําเภอลี้

1. การบริ ห ารจั ด การน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภคและ
การเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ําต้นทุน
จัดหาพื้น ที่ทําระบบแก้มลิง ส่งเสริมการวางแผนด้าน
การเกษตร
2. การพั ฒ นาเพื่ อ เป็ น เมื อ งแห่ ง การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง
โบราณสถาน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. การมุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม ให้ มี ศั ก ยภาพทั้ ง ด้ า น
การศึกษา สุขภาพร่างกายและจิตใจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง การเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน และการส่งเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การมุ่ งพัฒ นาและสิ่ งเสริมอาชีพชุ มชน ให้สามารถ
ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและหั ต ถกรรมที่ มี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย การเสริมสร้างทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยใช้
การตลาดนําการผลิต

- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นเขต
อํ า เภอลี้ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม แต่ยังขาดระบบ
บริหารจัดการน้ําในภาพรวมที่
มีประสิทธิภาพ เกิดภาวะฝน
ทิ้ ง ช่ ว งและไม่ ต กต้ อ งตาม
ฤดูกาล การเพาะปลูกพืชบาง
ชนิดได้รับน้ําฝนเท่านั้น ทําให้
เกิดความเสียหาย
- อําเภอลี้ มีจํานวนประชาชน
ส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขา มี
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
แตกต่ างกัน การดําเนิ น การ
พัฒนาบางครั้งไม่สามารถเข้า
ดํ าเนิ น การได้ อย่ างเต็ มที่ ทํ า
ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การสื่อสาร ความเชื่อ

5. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า รงวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ปัจจัยภายนอก
3. ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง
นโยบายส่วนกลาง นโยบายระดับจังหวัด อําเภอ
- มุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
แบบบู ร ณาการ ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปร
รูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เป็นที่
ยอมรั บ ในระดั บ สากล และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม
มูลค่าสินค้าเกษตร

จุดอ่อน
- มีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในรูปแบบต่างๆ ขึ้นใน
พื้นที่ข้างเคียง
- พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กําหนด
ราคาซื้อขาย
- ต้นทุนในการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรสูง เนื่องจากการ
ใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก
- เกษตรกรมีหนี้สินจํานวนมาก

 การประเมินสภาวะแวดล้อม
1) ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดลําพูน
มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย มีป่าไม้ที่ร่มรื่น มีศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีที่
โดดเด่นพอสมควร สามารถส่งเสิรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ และการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชน ผลทางการเกษตร เช่น ลําไย เป็นจํานวนมาก สามารถส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยว
ในสวนในช่วงฤดูที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด มีการจัดเทศกาลส่งเสริมผลผลิตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เป็น
การขยายโอกาสทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2) ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
โอกาส ที่สําคัญของเทศบาลตําบลลี้ คือ มีแรงงานจํานวนมากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งที่สามารถป้อนโรงงานแปรรูปในรูปอาหารกระป๋องและอาหารสัตว์ เช่น ลําไย ข้าวโพด
ดอกดาวเรือง การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม (การทอผ้าพื้นเมือง) ซึ่งมีฝีมืออยู่ในขั้นดี
หลายแห่ง มีแหล่งแร่พลังงานจํานวนมาก มีการออกประทานบัตรในการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม
เหมืองแร่
3) เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําและมีน้ําแม่แต๊ะ น้ําแม่ลี้
และแหล่งน้ําขนาดเล็กไหลผ่าน มีความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ลําไย มะม่วง ข้าวโพด ดอก
ดาวเรือง โดยเฉพาะลําไย ได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มี การส่งเสริมการทําเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ ลดต้นทุนในการผลิต มีตลาดขายส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการส่งเสริมการแปรรูป
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ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้ง ประชากรมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ภาครัฐมีการ
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
4) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการพาณิชยกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เป็นแหล่งผลิตผลไม้ และพืชสวนที่สําคัญของจังหวัด เกษตรมี
แนวโน้ มเป็น เกษตรกึ่ งพ่ อค้ า และมี การส่งเสริ มอบรมให้ ความรู้ ในการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ให้ กับ
เกษตรกร มีการจัดตั้งตลาดของเอกชน เพื่อทําการแข่งขันการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร เป็นจํานวนมาก
ขึ้น มีการแข่งขันในด้านการให้ราคาผลผลิต
5) ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เส้นทางถนนสายหลักเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดลําพูน จังหวัด
ลําปาง ทั้งอําเภอเสริมงาม และอําเภอเถิน ทําให้การคมนาคมสะดวกสบายรวดเร็วปลอดภัย มีถนนเชื่อมโยง
ระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่โดยสะดวกและหลายเส้นทาง มีระบบโทรศัพท์ทั้งระบบบริการสาธารณะและระบบที่
ได้รับการสัมปทานในบริการทุกหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน
6) ด้านสังคม และวัฒนธรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เป็นตําบลที่มีศิลปวัฒนธรรม และหัตกรรมควรค่าแก่การ
อนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนได้รู้จัก ชุมชนมีความสงบ วิถีชีวิตที่ราบเรียบ ยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น สถานศึ กษามี การส่ งเสริ มการอนุ รั ก ษ์ และถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ องถิ่ น ด้ า น
การศึกษาเด็กในโรงเรียนเข้าเรียนและศึกษาต่อภาคบังคับในอัตราที่สูงมากยิ่งขึ้นมีการจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาส
ในพื้นที่ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน มีการวางแผนป้องกันและควบคุมไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมอาสาสมัครด้านความปลอดภัย เช่น อปพร. ตํารวจบ้าน การบริการขั้น
พื้นฐานด้านสาธารณสุขมีสถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง ทําให้กระบวนการในการป้องกันโรคติดต่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อัตราการตาย
ของแม่และเด็กอยู่ในขั้นต่ํา ไม่มีปัญหาเรื่องชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม
7) ด้านการเมือง
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีการแสดงออก
และมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และในระดับตําบล มีการยอมรับใน
ความคิดเห็นตามหลักการเหตุผล มีการเลือกตั้งโดยตรงทั้งผู้บริหารระดับตําบล และระดับจังหวัด มีการเลือกตั้ง
ตัวแทนในการพัฒนาของชุมชนโดยตรง
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วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์
จากการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตําบลลี้ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสในการ
พัฒ นาเทศบาลตําบลลี้ ในเรื่ องของการเกษตรซึ่ งมีพืช เศรษฐกิ จ หลั กที่สํ าคั ญ คื อ ลําไย ข้ าวโพด มะม่ ว ง
กระเที ย ม หอมแดง ที่ ส ร้ า งรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรเป็ น อย่ า งมาก อี ก ทั้ ง เป็ น เมื อ งโบราณเก่ า แก่ ซึ่ ง มี
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านยังรักษาไว้ได้ในระดับหนึ่ง เทศบาลตําบลลี้ จึงได้นํามากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตําบลลี้ ดังนี้
“เทศบาลตําบลลี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
 พันธกิจ
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ ทิศทางความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคตของเทศบาลตําบลลี้
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้
ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับ
คุณภาพผลผลิต การลงทุนและการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนางานด้านการบริการ
 จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
3.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สาธารณะ
ท้องถิ่น
3.3 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาลและบริหารบ้านเมืองที่ดี
3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัสฯ

-613.6 ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
3.7 ประชาชนมีสุขภาพดี มีการดํารงชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
3.8 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไม่ให้เกิดมลพิษ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.9 ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.10 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับการดูแล
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ยท.01 เป็นแบบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์จังหวัด แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 10 โครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 20 โครงการ โครงการขุดลอกคลองยาว 5,000 เมตร (ผลผลิต) เป็นต้น
ทั้งหมดนี้จะต้องมีความสอดคล้องกัน เหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือเป็นลักษณะการพัฒนาที่สอดคล้องกับใน
เชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ อีกด้วย
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 63)
3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
แบบ ยท.02 เป็ น แบบที่ ต้ อ งแสดงแผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy Map) ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา แบบ ยท.02 นี้ เป็นแบบที่ต้องลง
รายละเอียดเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 64)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
4.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) พันธกิจ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและ
สามารถรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ - มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
และภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างถนน
แนวทางที่ 2 บํารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
แนวทางที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แนวทางที่ 4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ํา
แนวทางที่ 5 ก่อสร้างสะพาน
แนวทางที่ 6 บํารุงรักษาสะพานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
แนวทางที่ 7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
แนวทางที่ 8 จัดทําป้ายจราจร/ไฟสัญญาณจราจร
แนวทางที่ 9 จัดทําป้ายบอกชื่อถนน/ชื่อซอย
แนวทางที่ 10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แนวทางที่ 11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แนวทางที่ 12 ขยายระบบประปาหมู่บ้าน
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แนวทางที่ 14
แนวทางที่ 15
แนวทางที่ 16
แนวทางที่ 17
แนวทางที่ 18
แนวทางที่ 19
แนวทางที่ 20

ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
จัดทําและวางระบบผังเมือง
จัดหาที่ดิน และพัฒนาที่ดิน ที่สาธารณะ
ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างถนน
1.2 บํารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
1.3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
1.4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ํา
1.5 ก่อสร้างสะพาน
1.6 บํารุงรักษาสะพานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
1.7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
1.8 จัดทําป้ายจราจร/ไฟสัญญาณจราจร
1.9 จัดทําป้ายบอกชื่อถนน/ชื่อซอย
1.10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
1.11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
1.12 ขยายระบบประปาหมู่บ้าน
1.13 ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
1.14 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
1.16 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์
1.17 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
1.18 จัดทําและวางระบบผังเมือง
1.19 จัดหาที่ดิน และพัฒนาที่ดิน ที่สาธารณะ
1.20 ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จํานวนถนนเพิ่มขึ้น
จํานวนถนนได้รับการบํารุงรักษา
จํานวนรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น
จํานวนรางระบายน้ําได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
จํานวนสะพานเพิ่มขึ้น
จํานวนสะพานได้รับการบํารุงรักษา
จํานวนท่อลอดเหลี่ยมเพิ่มขึ้น
จํานวนป้ายจราจร/ไฟสัญญาณจราจรเพิ่มขึ้น
จํานวนป้ายบอกชื่อถนน/ชื่อซอยเพิ่มขึ้น
จํานวนประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
จํานวนประปาหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
จํานวนหมู่บ้านได้รับการขยายระบบประปา
จํานวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
จํานวนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
จํานวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพิ่มขึ้น
จํานวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ได้รับการซ่อมแซม
จํานวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพิ่มขึ้น
จํานวนครั้งที่จัดทําและวางระบบผังเมือง
จํานวนครั้งที่จัดหาและพัฒนาที่ดิน
จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง, สํานักปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์
4.1.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1) พันธกิจ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน
ได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2) เป้าประสงค์ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับการศึกษา การ
กีฬาให้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และร่วม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- สร้ างความเข้ มแข็ งให้ ชุ มชนอย่ า งมั่ น คงและยั่ งยื น - ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ มีคุณภาพชีวิต
ยกระดับการศึกษา การกีฬาให้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่าง ที่ดีขึ้น
มี คุ ณ ภาพ ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานด้ า น
สาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านนันทนาการและกีฬา
แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
แนวทางที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
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แนวทางที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่ 8 พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
จํานวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จํานวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา
จํานวนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการ
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านนันทนาการและกีฬา
จํานวนของประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
2.8 พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย
ขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองสวัสดิการสังคม, กองการศึกษาฯ, กองสาธารณสุขฯ และกอง
ส่งเสริมการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุล
และยั่งยืน
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขึดความสามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
4.1.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1) พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต
การยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุนและการท่องเที่ยว
2) เป้าประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับคุณภาพผลผลิต และสามารถรองรับด้านการลงทุน การท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
โดยการเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และ
สามารถรองรับด้านการลงทุน การท่องเที่ยวในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 จัดตั้งตลาดกลางรับซื้อสินค้าทางการเกษตร
แนวทางที่ 2 จัดตั้งศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนงานลําไย
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจําหน่ายผลผลิต
แนวทางที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.1
3.2
3.3
3.4

แนวทางการพัฒนา
จัดตั้งตลาดกลางรับซื้อสินค้าทางการเกษตร
จัดตั้งศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุนงานลําไย
ส่งเสริม สนับสนุนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จํานวนตลาดกลางที่เพิ่มขึ้น
จํานวนศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมงานลําไย
จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
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ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจําหน่ายผลผลิต จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ทางการเกษตร
3.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จํานวนครั้งที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองการศึกษาฯ และกองส่งเสริมการเกษตร
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุล
และยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
4.1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1) พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยประชาชนมีส่วนร่วม
2) เป้าประสงค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จํานวนป่าชุมชนและแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนา
ในท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สร้างองค์ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 สร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4 ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา
แนวทางที่ 5 บํารุงรักษาฝายกั้นน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
แนวทางที่ 6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
แนวทางที่ 7 บํารุงรักษาฝายชะลอน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
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แนวทางที่ 9 บํารุงรักษาคลองส่งน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
แนวทางที่ 10 ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 11 ทําแนวป้องกันตลิ่งพัง
แนวทางที่ 12 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
แนวทางที่ 13 บํารุงรักษาสถานีสูบน้ําและระบบสูบน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
แนวทางที่ 14 ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 15 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 16 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
4.1 สร้างองค์ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการจัดการ จํานวนประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 สร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน
จํานวนเครือข่ายที่ดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
4.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
จํานวนครั้งของกิจกรรมที่ดําเนินการ
สิ่งแวดล้อม
4.4 ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา
จํานวนฝายกั้นน้ําที่เพิ่มขึ้น
4.5 บํารุงรักษาฝายกั้นน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จํานวนฝายกั้นน้ําที่ได้รับการบํารุงรักษา
4.6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
จํานวนฝายชะลอน้ําที่เพิ่มขึ้น
4.7 บํารุงรักษาฝายชะลอน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จํานวนฝายชะลอน้ําที่ได้รับการบํารุงรักษา
4.8 ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
จํานวนคลองส่งน้ําที่เพิ่มขึ้น
4.9 บํารุงรักษาคลองส่งน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จํานวนคลองส่งน้ําที่ได้รับการบํารุงรักษา
4.10 ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการขุดลอก
4.11 ทําแนวป้องกันตลิ่งพัง
จํานวนแนวป้องกันตลิ่งที่เพิ่มขึ้น
4.12 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
จํานวนสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
4.13 บํารุงรักษาสถานีสูบน้ําและระบบสูบน้ําให้อยู่ จํานวนสถานีสูบน้ําและระบบสูบน้ําที่ได้รับการ
ในสภาพที่สมบูรณ์
บํารุงรักษา
4.14 ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
จํานวนสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
4.15 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
จํานวนครั้งที่พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
4.16 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, กองส่งเสริมการเกษตร และกองสาธารณสุขฯ
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์
4.1.5 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน
1) พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ และส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ
2) เป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ และการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
เป้าประสงค์
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่ และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แนวทางที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
แนวทางที่ 4 พัฒนารายได้ของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่ จํานวนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการ
องค์กรยุคใหม่
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตาม จํานวนครั้งที่มีจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักธรรมาภิบาล
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แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
5.3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรม จํานวนครั้งที่มีการอบรมให้กับบุคลากรในด้าน
ให้กับบุคลากรในองค์กร
คุณธรรมและจริยธรรม
5.4 พัฒนารายได้ของท้องถิ่น
จํานวนครั้งที่มีการพัฒนารายได้
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองช่าง, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, กองสวัสดิการสังคม,
กองสาธารณสุขฯ และกองส่งเสริมการเกษตร
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
5.1.1 กํ า หนด กรอบและแนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผล สอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29
5.1.2 กํ า หนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคล้ อ ง (Relevance) ความเพี ย งพอ
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Proress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น
5.1.3 กําหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่า
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย สังคม
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resoures) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
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5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่าง
น้อย 2 ประการ ดังนี้
3.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ใน
ท้องถิ่นนั้นๆ
(2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจ
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบ
บันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ
(3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้ องถิ่น เอกสารการเบิ กจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่ จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกําหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมี
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของ
การติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกต
อย่างไร
3.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย
เพื่อ
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- มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของ
บ้านโดยรวมก่อนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
จึงต้ องมาก่ อนการวางแผนปฏิบั ติงาน (Work plan) ก่ อนการลงพื้น ที่จ ริง การออกแบบการติ ดตามและประเมิ นผล
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกําหนด
ประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล
(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วน
หนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการ
ค้ น คว้ า หาคํ า ตอบ เนื่ อ งจากถ้ า ได้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การแปล
ความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็ บรวบรวมข้อมู ล โดยการสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้ อมูลจากบันทึ ก
ทะเบี ย นที่ มีผู้ จั ดทํ าไว้ แล้ว หรืออาจเป็น ข้ อมู ลที่ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ต้ องจดบั น ทึก (record) สั งเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดําเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร
5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น
5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องกํ าหนดแนวทางการสั มภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบมีโครงสร้าง
(structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ
กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลําดับของข้อความ การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียง
แนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดย
วิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ
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(1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า
กําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต ในการสังเกตและกําหนดการดําเนินการสังเกต การ
สังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตา
ดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทํา
ควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนํามา
วิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฎการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตใน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น
คือ
- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสั งเกตโดยตรง
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่
ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
5.3.4 การสํารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสํารวจ และ
ทิศทางการสํารวจ
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5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ
3. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เมื่อได้ดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคําถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดทํายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจํานวน เช่น จํานวนคนร่วมกิจกรรม แยกตามเพศ กิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีความ
เจริญ มีความเป็นเมืองหรื อชนบทมากน้อยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนานี้ หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหา
อะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิง
คุณภาพเป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฎการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็น
เหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด
ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสําเร็จได้จาก เช่น
1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion)
2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)
3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion)
4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)
การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ
1. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ
2. ตาราง (Tables) เป็นการนําข้อมูลลงในช่อง (Grids)
3. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น
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รูปแบบที่ใช้สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดรูปแบบที่ใช้
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สําหรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏในบทที่ 5 ในแผนพัฒนาสามปี ปรากฏในส่วนที่ 4 กรอบใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีใช้กรอบเดียวกันในการติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนดกรอบอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติหรือบริบทของพื้นที่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
5.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
4.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล
2. แบบสํารวจการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะ
ช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานต่อไป เงื่อนไขสําคัญของตัว
แบบตั ว บ่ งชี้ การปฏิบั ติงานก็คือ การมี ส่ ว นร่ วมของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย (Key Stakeholders) ในการกํ าหนดตั ว บ่ งชี้
เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป
2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทําความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้
จากผลลัพธ์ และการปฏิบั ติงานที่เกิ ดขึ้ น ตั ว แบบบั ตรคะแนนจึงถู กใช้ในการวั ดประสิ ทธิ ผ ลโดยจะพิจ ารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทําความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวม
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ที่เกิ ดขึ้ นในองค์ กร ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น องค์ ป ระกอบย่ อยๆ เช่ น ด้ านการเงิ น ด้านลู กค้ า หรื อผู้รั บ บริ การ ด้ าน
กระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา
เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ได้การนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสําคัญ
ของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
2.3 แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Resulf Framework Model (RF)) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการ
ทําแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การกําหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทําให้สามารถนําไปพัฒนา
กลยุทธ์การดําเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย
2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือเป็นตัวแบบ
หนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนําเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formatvie และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินบริบท (Context)
การดําเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบ
2.5 แบบวั ด กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนา
ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการ
สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป
2.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้ จากปัญหาที่เ กิดขึ้น หรือ ProblemSolving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สําคัญอีก
วิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนําความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์
ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทาง
ภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่การนําวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิง
วิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนําเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ
2.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนรวม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสําคัญกับการกระทํา ทั้งในรูปของการกระทําหรือการ
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ตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of
Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วย
การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วม
ตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การกําหนดประเด็นปัญหา
การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้
ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กําหนดนโยบายอีกด้วย
2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการ
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก – ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดําเนินอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่
เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กําหนด
ได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้ การประเมินผลกระทบ
ยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดง
ในรูปของตารางโดยที่ ในแนวนอนจะมีระดับ แบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้ งจะแสดงความถี่ที่เกิ ดขึ้น เพื่อที่จ ะ
กําหนดอัตราสําหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยม
ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้า
ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ
2.10 แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกําหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบ
การประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) กําหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
และเป็นไปได้ (5) กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ดําเนินการ
2.11 แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 –
10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สําหรับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 คะแนน
3.1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) พันธกิจ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ 5 คะแนน
(7) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน
(8) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 5 คะแนน
(9) ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
สําหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 พันธกิจ
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
10
25
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต
(2)
การปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภั ยในชี วิ ต และทรั พย์ สิ น ทรั พยากรธรรมชาติ
กลุ่ มองค์ กรประชาสั งคม กลุ่ มธุ ร กิ จ ท้ องถิ่ น เป็ น ต้ น
หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั กยภาพของท้ อ งถิ่ น เป็ น ข้ อมู ล
(2)
โครงสร้ า งและกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล
งบประมาณ และเครื่องมื ออุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้าง
ผู้บริห ารและสมาชิ กสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กร
(2)
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ความมุ่ งมั่ น อั น แน่ ว แน่ ในการ
วางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) การสํ า รวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การจั ด ทํ า
(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(5) การประชุ มประชาคมท้ อ งถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี การ
(2)
และการดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว ม
ตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
25
และศักยภาพ
(1) การวิ เคราะห์ ที่ครอบคลุ มความเชื่ อมโยง ความ
(3)
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(2)
และศักยภาพ (ต่อ)
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน
(4)
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ด้ า นรายได้
(4)
ครัว เรื อน การส่ งเสริ มอาชีพ กลุ่ มอาชี พ กลุ่มทาง
สั ง คม การพั ฒ นาอาชี พ และกลุ่ ม ต่ า งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
(4)
ต่ างๆ ทางภู มิศาสตร์ กระบวนการหรื อสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
(4)
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคนิ ค SWOT Analysis ที่ อ าจ
ส่งผลต่อการดําเนินงาน ได้แก่ S-Strengh (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุ ด อ่ อ น) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
(4)
ประชาชนเชิ ง พื้ น ที่ มี ก ารนํ า เสนอปั ญ หา ค้ น หา
สาเหตุ ข องปั ญ หาหรื อ สมมุ ติ ฐ านของปั ญ หา แนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา การ
กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
(10)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กับ สภาพสังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อมของท้ องถิ่ น
ประเด็ น ปั ญหาการพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาที่
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต
(10)
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จั ง หวั ด สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม
จังหวัด
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(10)
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
(5)
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั ก ยภาพที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 พันธกิจ
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจ
(5)
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การ
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนของ
ภารกิจ
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
เป้ า ประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น พั น ธกิ จ มี ค วาม
(5)
และประเด็นพันธกิจ
สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ต่ อ พั น ธกิ จ ที่ จ ะเกิ ดขึ้ น มุ่ ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 ตัวชี้วัดระดับ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้ง
(5)
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) ในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพของเป้ าประสงค์ โ ดยรวม
เป็นตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
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3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา)

3.9 ตัวชี้วัดและแนว
ทางการพัฒนา

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อการพั ฒ นาในอนาคต (แนวทางการ
(5)
พัฒนา) กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
แนวทางการพั ฒ นาที่ เ กิ ดจากเป้ า ประสงค์ พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นําไปสู่ การจั ดทํ าโครงการพั ฒ นาท้ องถิ่ นใน
แผนพัฒนาสามปี
ตั ว ชี้ วั ดและแนวทางการพั ฒ นา สิ่ งที่ วั ดได้ ทั้งในเชิ ง
(5)
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของแนวทางการพั ฒ นา เป็ น
ตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งจะนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาสามปี
ผลผลิ ต /โครงการ เป็ น ผลผลิ ต ที่ เ ป็ น ชุ ด หรื อ เป็ น
(5)
โครงการที่ เ ป็ น ชุ ด กลุ่ ม หรื อ อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
ลั ก ษณะเดี ย วกั น เป็ น ต้ น เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารจั ด ทํ า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
รวมคะแนน
100

