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บทนํา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีบทบาท อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระพอสมควร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสําคัญการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการกําหนดนโยบาย ที่จะดําเนินในการบริหารด้านต่างๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดําเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กระบวนการรวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป็น
กลไกที่สําคัญที่ทําให้การบริหารเป็นรูปแบบ และมีทิศทางการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดําเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทํา
ให้บรรลุตามความมุ่งหมาย เทศบาลตําบลลี้ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.25572561) เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ซึ่งจําเป็นจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในรอบปี พ.ศ.2558 สิ้นสุดปี
พ.ศ.2562 จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.2558 – 2562)
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ กํ าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์แ ละแนวทางในการพั ฒ นา เป็ น การแสดงถึ งวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
จุดมุ่งหมายที่จะดําเนินการพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ในอนาคต โดยแผนฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ในอนาคต โดยกําหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ

-2ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน เทศบาลตําบลลี้
จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
1.3 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
การพั ฒ นา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาที่คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นกําหนด แล้วเสนอคณะกรรม
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
4. นายกเทศมนตรีตําบลลี้ พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.2558 - 2562)
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2558 – 2562) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ทําให้การดํารงชีวิต
ของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลลี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
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 จัดตั้งองค์การบริห ารส่ วนตํ าบลลี้ อํ าเภอลี้ จังหวัดลําพู น เป็ น เทศบาลตําบลลี้ ณ วัน ที่ 27 ตุ ลาคม
2552

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
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต - องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
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เทศบาลตําบลลี
เทศบาลตําบลลี

พื้นที่
สภาพพื้นที่ในตําบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 110,312 ไร่ จําแนกเป็น พื้นที่ป่าสงวน 71,769 ไร่ พื้นที่ทํา
การเกษตร 27,578 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,187 ไร่ โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก. จํานวน 8,778 ไร่ พื้นที่ในเขตบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 171.67 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรปู ที่ดิน สํานักงานปฏิรูปทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
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ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ราบสําหรับการเพาะปลูกประมาณ ¼ ของพื้นที่ทั้งหมด ตลอดสองฝั่ง
ของลําน้ําที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งของลําน้ํา เช่น แม่น้ําลี้ และแม่น้ําสายเล็ก ๆ ซึ่ง
เป็นแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของประชากร
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จํานวนหมู่บ้านในเขตบริหารงานเทศบาลตําบลลี้
เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่ความรับผิดชอบจํานวน 16 หมู่บ้าน แยกออกเป็น 2 เขต

หมู่ที่
4
5
7
12
13
14
15

เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จํานวนประชากร
จํานวน
บ้าน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
วังดิน
ฮ่อมต้อ
ป่าหก
ใหม่ศิวิไล
แพะหนองห้า
วังดินใหม่
พระธาตุห้าดวง
รวม

296
284
580
387
367
754
197
208
405
614
624 1,238
358
340
698
213
228
441
37
33
70
2,102 2,084 4,186

242
240
167
459
223
184
25
1,540

เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จํานวนประชากร
จํานวน
บ้าน
หมู่ที่
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 แวนนาริน
153
149
302
89
2 นากลาง
359
368
727
191
3 ปู
247
241
488
178
8 ม่วงสามปี
456
427
883
283
9 ปวงคํา
313
321
634
243
10 กลาง
296
294
590
196
11 โฮ่ง
300
309
609
206
16 ใหม่น้ําผึ้ง
203
208
411
107
17 ผายอง
388
396
784
202
รวม
2,715 2,713 5,428 1,695
รวมทั้งหมด
4,817 4,797 9,614 3,235
(เขต 1 + เขต 2)

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
31.24
6.46
3.13
5.69
14.29
15.10
2.56
78.47
ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
3.81
28.90
14.66
3.24
7.92
6.30
8.90
6.56
12.91
93.20

ผู้นําหมู่บ้าน
นายสมคิด กัลจาก
นายสิทธิชัย สิทธิมาลย์
นายสุทัศน์ ฝั้นยะ
นายสุริวงษ์ วงศ์ศรีใส
นายเข็มชัย จุ๋มพระสิงห์
นายสุข ณ เชียงใหม่
นายธนวัฒน์ อุดบัววงศ์

ผู้นําหมู่บ้าน
นายประการ สิงห์ชัย
นายศรีทอง ปันวิชัย
นายวิชิต ใหม่ธรรม
นายประวัติ ต๊ะนะสา
นายมงคล ธรรมลังกา
นายสมคิด ธีระสิงห์
นายณรงค์ กาปัญญา
นายนัก โม่งปาอินทร์
นายพงษ์เจริญ อุตสาพะแล

171.67

หมายเหตุ หมูท่ ี่ 4 หมู่ที่ 14 และหมูท่ ี่ 15 อยู่ในเขตพื้นที่ ทต.วังดิน บางส่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 ทะเบียนอําเภอลี้)
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ปี
พ.ศ.

จํานวน
ครัวเรือน

2553
2554
2555
2556

3,066
3,099
3,171
3,224

ประชากร
เฉลี่ย
ครัวเรือนละ
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

4,739
4,744
4,765
4,790

9,541
9,552
9,564
9,606

50.33
50.34
50.18
50.14

49.67
49.66
49.82
49.86

100
100
100
100

-8-

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

สภาพทางเศรษฐกิจ
 อาชีพ
จากการเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.2) ประจําปี 2556 ประชากรที่ให้
ข้อมูลจํานวน 7,887 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)

302
686
326
303
587
1
5
119
2
54
1,398
101
52
20

356
680
338
290
537
2
187
4
43
1,256
172
42
24

658
1,366
664
593
1,124
1
7
306
6
97
2,654
273
94
44

3,956

3,931

7,887

-9 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับของหมู่บ้านที่ราษฎรมีรายได้จากมากไปหาน้อย
(ข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ประจําปี 2556)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา
หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก
หมู่ที่ 1 บ้านแวนนาริน
หมู่ที่ 14 บ้านวังดินใหม่
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี
หมู่ที่ 3 บ้านปู
หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง
หมู่ที่ 13 บ้านแพะหนองห้า
หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง
หมู่ที่ 10 บ้านกลาง
หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง
หมู่ที่ 17 บ้านผายอง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ําผึ้ง
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีทั้งตําบล

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
73,296
67,073
65,655
63,066
58,739
52,792
50,143
47,500
46,962
45,459
44,082
40,676
40,620
39,476
38,626
37,669
49,552

 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
46
79
158
60
33
376

จํานวนนักเรียน
หญิง
57
73
142
47
39
358

รวม
103
152
300
107
72
734

ชาย
29

จํานวนนักเรียน
หญิง
25

รวม
54

จํานวน 1 แห่ง

โรงเรียน
บ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 9
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนากลาง หมู่ที่ 2
บ้านปู หมู่ที่ 3
วัดสันโป่ง หมู่ที่ 5
บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8
บ้านปวงคํา หมู่ที่ 9
บ้านกลาง หมู่ที่ 10
บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11
รวมทั้งหมด

ผู้ดูแลเด็ก
3
1
1
1
2
1
1
10

ชาย
25
9
17
12
24
11
11
109

จํานวน 7 ศูนย์
จํานวนเด็ก
หญิง
16
6
9
8
8
14
14
75

รวม
41
15
26
20
32
25
25
184

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลตําบลลี้)

-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)
318
366
130
103
217
184
1,790
1,763

จํานวนรวม (คน)
684
233
401
3,553

449

389

838

586

518

1,104

161

137

298

288

446

734

17
3,956

25
3,931

42
7,887

(กลุ่มตัวอย่าง 7,887 คน : ข้อมูล จปฐ.2 ประจําปี 2556)

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

การสาธารณสุข
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 อัตราการมีส้วมใช้ร้อยละ 100

จํานวน 2 แห่ง (หมู่ที่ 9, 17)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตํารวจบ้าน
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 120 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-แพะหนองห้า-บ้านม่วงสามปี
- ถนนสายบ้านปวงคํา-บ้านแวน-นาริน-บ้านกลาง
- ถนนสายบ้านลี้-บ้านฮ่อมต้อ-บ้านใหม่ศิวิไล
- ถนนสายบ้านวังดิน-วังดินใหม่
- 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 ในตํ า บลลี้ มี เครื อ ข่ ายโทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถใช้ สื่ อ สารได้ ดี คื อ ระบบ GSM
รองลงมา คือ ระบบ DTAC ระบบ TUREMOVE และการสื่อสารแห่งประเทศไทย

-14 แหล่งน้ําธรรมชาติ
- แม่น้ํา
- ลําห้วย
- สระน้ํา, บึง, หนองน้ํา

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

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

จํานวน 300 แห่ง
จํานวน 417 แห่ง
จํานวน 21 แห่ง
จํานวน 32 แห่ง
จํานวน 2 แห่ง
จํานวน - แห่ง (ปริมาณน้ําน้อยไม่พอใช้)
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 เป็นแหล่งน้ําสายสําคัญสําหรับประชาชนในตําบลลี้ใช้ในการทํา
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 (นักบริหารงานเทศบาล 7) จํานวน 1 คน
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี
2. จัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น 7 ส่วนราชการ ดังนี้
1. สํานักปลัด มีบุคลากร ดังนี้
1.1 หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
1.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
1.4 บุคลากร 3-5/6ว
1.5 นิติกร 3-5/6ว
1.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
1.7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
1.8 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4
1.9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4
1.10 พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์)
1.11 พนักงานจ้างทั่วไป (คนครัว)
1.12 พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
2. กองคลัง มีบุคลากร ดังนี้
2.1 หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)
2.2 นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว
2.3 นักวิชาการคลัง 3-5/6ว
2.4 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
2.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5-6
2.6 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
2.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
2.8 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2/3
2.9 เจ้าพนักงานธุรการ 1-3/4
2.10 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน (รอบรรจุ)
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(รอบรรจุ)
(รอบรรจุ)
(รอบรรจุ)
(รอบรรจุ)
(รอบรรจุ)

-163. กองช่าง มีบุคลากร ดังนี้
3.1 หัวหน้ากองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6)
3.2 นายช่างโยธา 6ว
3.3 นายช่างโยธา 2-4/5
3.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
3.5 ช่างโยธา 1-3/4
3.6 นายช่างไฟฟ้า 2-4/5
3.7 ลูกจ้างประจําพนักงานสูบน้ํา (ถ่ายโอน)
3.8 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)
3.9 พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
3.10 พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานสูบน้ํา)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

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

4. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม มีบุคลากร ดังนี้
4.1 นักบริหารการศึกษา 6
4.2 นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
4.3 เจ้าพนักงานธุรการ 1-2/3
4.4 พนักงานครูเทศบาล
4.5 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ(ถ่ายโอน))
4.6 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
6
4
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน (ว่าง)

5. กองสวัสดิการสังคม มีบุคลากร ดังนี้
5.1 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
5.2 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
5.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.พัฒนาชุมชน)

จํานวน 1 คน (รอบรรจุ)
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

6. กองการเกษตร มีบุคลากร ดังนี้
6.1 นักบริหารงานการเกษตร 6
6.2 นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน (รอบรรจุ)

7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร ดังนี้
7.1 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6
7.2 นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5/6ว
7.3 พนักงานจ้างทั่วไป (ผช.จนท.สาธารณสุข)

จํานวน 1 คน (รอบรรจุ)
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

-17 งบประมาณและเครื่องมือต่างๆ
สถานะการคลังของเทศบาลตําบลลี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลตําบลลี้ ได้ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,908,200.- บาท
แยกเป็น
รายรับของเทศบาลตําบลลี้
รายรับ

รายรับจริง ปี 2556

ประมาณการรายรับ
ปี 2557

1,034,460.80
98,331.20
191,780.83
24,100

864,000
241,000
110,000
25,000

19,636,660.67

19,655,000

11,581,215
32,566,548.50

13,013,200
33,908,200

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 2556
1,561,902.83
2,449,300
10,782,902.81
7,677,847.37
16,500
6,259,119
28,747,572.01

ประมาณการรายจ่าย
ปี 2557
2,008,630
4,728,000
11,738,620
10,147,400
20,000
5,265,550
33,908,200
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 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ทั้งหมด
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ 13
68.42
6
31.58
19
100
จํานวนโครงการที่
เสร็จ

2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

11

57.89

-

-

8

42.11

19

100

3. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
4. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการศึกษาและการ
กีฬา
6. ด้านสาธารณสุข

18

69.23

-

-

8

30.77

26

100

5

71.43

-

-

2

28.57

7

100

14

87.50

1

6.25

1

6.25

16

100

10

83.33

-

-

2

16.67

12

100

7. ด้านการเมือง – การ
บริหาร
รวม

24

88.89

-

-

3

11.11

27

100

95

75.40

7

5.56

24

19.05

126

100

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ของเทศบาลตําบลลี้
สามารถประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
 การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
เทศบาลตําบลลี้ ได้ดําเนินการก่อสร้างถนน รางระบายน้ํา สะพาน ประปาหมู่บ้าน รวมถึง
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน รางระบายน้ํา สะพาน ที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก และได้
ทําการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน รวมถึงได้พัฒนา ปรับปรุง บํารุงซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

-19 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
พื้นที่ เทศบาลตําบลลี้ เพื่ อเป็ นการลดปั ญหาการว่างงาน ขยายโอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ แก่
ประชาชนโดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพเพื่อ
กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกต่ํา
 การดําเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม

เทศบาลตําบลลี้ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมงานด้านพิธีกรรมทางศาสนา งาน
รัฐ พิ ธี และงานประเพณี พื้น บ้ าน เสริมสร้างคุ ณ ธรรม จริยธรรมแก่ ประชาชนในท้ องถิ่ น รวมถึ งได้ ให้ การ
สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมงานด้านสวัสดิการชุมชนสําหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

เทศบาลตําบลลี้ ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้ น ที่ เทศบาลตํ าบลลี้ เพื่ อเพิ่ มพู น ทั กษะในด้ านการเรี ยนการสอนและพั ฒ นาสติ ปั ญ ญาของเด็ ก รวมถึ งได้
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ และจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
 การดําเนินงานด้านสาธารณสุข

เทศบาลตําบลลี้ ให้การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน
และได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อทรายอะเบทแจก
จ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ และทําการออกทําการพ่นยายุง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยุงลาย รวมถึงได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานของ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
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เทศบาลตําบลลี้ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการของ
ท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของเทศบาล
ตําบลลี้ พั ฒ นาการจัดเก็ บ รายได้ ปรับ ปรุงเครื่องมื อ เครื่องใช้และสถานที่ ป ฏิ บั ติงาน การักษาความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตําบลตะหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ
หน่วยงานในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตําบลลี้
“เทศบาลตําบลลี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
เทศบาลตําบลลี้ เป็นตําบลที่มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่ งชาติขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 171.67 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 9,606 คน
จํานวนครัวเรือน 3,224 หลัง เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 16 หมู่บ้าน แยกออกเป็น 2 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน, หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ, หมู่ที่ 7 บ้าน
ป่าหก, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล, หมู่ที่ 13 บ้านแพะหนองห้า, หมู่ที่ 14 บ้านวังดินใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้าน
พระธาตุห้าดวง เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านแวนนาริน, หมู่ที่ 2 บ้าน
นากลาง, 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
ให้ แก่ครัวเรือนและได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้น มา เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่ มทําการเกษตร กลุ่มพัฒ นาอาชี พ
ฯลฯ แต่กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากมีสินค้าล้นตลาดและไม่มีตลาด
กลางรองรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทางกลุ่มต่างๆ ได้จัดทําขึ้นมา ดังนั้น เทศบาล
ตําบลลี้ จึ งได้กําหนดจุดยื นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตํ าบลลี้ คื อ พั ฒ นาให้ เป็ น เมื อง
เกษตรอุตสาหกรรม และประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น
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แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของชาติ
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
หลักการของยุทธศาสตร์ : ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้ธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3. การลดรายจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
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)

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผน คื อ ความพยายามที่ เป็ น ระบบ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อกแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด
สําหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความถึง แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทํ าขึ้ นสํ าหรับ งบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่ อง และเป็ น แผนก้าวหน้ า ครอบคลุมและมี การทบทวน
ปรับปรุง ตลอดเวลา ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก คือ
(1) สร้ างความปรองดองสมานฉั น ท์ เยี ย วยาและฟื้ น ฟู ทุ กฝ่ าย เช่ น ประชาชน
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ
2540 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค้ น หาความจริ งเพื่ อการปรองดองแห่ งชาติ (คอป.)
ดําเนินการอย่างเป็นอิสระ
(2) กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
(3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
(5) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อม
นํากระแสพระราชดํารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
(6) เร่งฟื้ นฟูความสัมพันธ์และพัฒ นาความร่วมมือกับประเทศเพื่ อนบ้ านและนานา
ประเทศ
(7) แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง
ทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะ ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
(8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ พั กหนี้
ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ํากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับ
โครงสร้างหนี้สําหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ทําให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้จบ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 60 – 69 ปี 600 บาท,
อายุ 70 – 79 ปี 700 บาท, อายุ 80 – 89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท ลดภาษี
บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
(9) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ใน
ปี 2556
(10) ส่งเสริมให้ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุ น โดยเพิ่ มเงินทุน กองทุน หมู่บ้ านและ
ชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้ง
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กองทุนตั้งตัวได้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเอส
เอ็มแอล 300,000 , 400,000 และ 500,000 บาท ตามขนาดหมู่บ้าน
(11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เริ่มจากการรับ
จํานํ าข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดทําทะเบีย น
ครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร
(12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี 2554
– 2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองใน
พระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2554 - 2555
(13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้
ทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
(15) จั ดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์แท็ บ แล็ ตให้ แก่ โรงเรีย น เริ่มในโรงเรีย นนํ าร่องแก่
นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2555
(16) เร่งรัดและผลักดั น การปฏิ รูป การเมื องที่ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ว ม โดยมีส ภาร่าง
รัฐ ธรรมนู ญ (ส.ส.ร.) ที่ เป็ น อิส ระยกร่างรัฐธรรมนู ญ ฉบั บใหม่ โดยให้ ป ระชาชนเห็ น ชอบผ่านการออกเสีย ง
ประชามติ
2) นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ดังนี้
1) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง รั ฐ ที่ สํ า คั ญ คื อ เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว้เหนือ
เกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
2) นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ที่เป็ น ธรรม ปรับโครงสร้างภาษี อากรทั้ งระบบ มี
นโยบายสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการค้าอาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาระบบ
ขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน้ําสะอาดให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมือง + หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา กรุงเทพฯ – หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทาง
รถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรี และพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า
10 สายทางใน กทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี ค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย
3) นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัด
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่งว่างงาน
โดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา และผู้พิการ
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สร้ างหลั กประกั น ความมั่ น คงในศั กดิ์ ศรีความเป็ น มนุ ษ ย์ ด้ ว ยการขจั ดการเลื อกปฏิ บั ติและการละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชนทุกรูปแบบ
4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
มุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
6) นโยบายการต่ า งประเทศ และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ เร่ งส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ
7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย
สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้
ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
- จั ดบริ การทางสั งคมให้ ทุ กคนตามสิ ทธิ พึ งมี พึ งได้ เน้ น การสร้างภู มิ คุ้มกั น ระดั บ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการ
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการกระจาย
ตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เสริ มสร้ างค่ านิ ย มและวัฒ นธรรมที่ ดีงามของไทยมาขั บ เคลื่ อนกระบวนการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

-25-

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
- สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
- สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
- สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร
- ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุน
- ปรับระบบการแข่งขัน ให้มีประสิทธิภาพ กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย
พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน
- บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ โดยการบริหารจัดการด้านการเงิน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
- พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ
- พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
- สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทหน้าที่
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
- สร้างความเป็ น หุ้ น ส่ วนทางเศรษฐกิ จในภู มภาคด้ านการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
- ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่
ระบาดของโรคภัย
- เสริมสร้างความร่วมมื อที่ ดีระหว่างประเทศในการสนั บสนุน การเจริญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและกําหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
- ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
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6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปรับ กระบวนทั ศน์ การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อนประเทศไปสู่ การเป็ น เศรษฐกิ จ และ
สังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 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 งแวดล้ 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 ญ ญาที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั กษะในการ
ประกอบอาชีพ
3) ส่งเสริมการขยายผลและพัฒนาศักยภาพของคนสามวัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง
ความเข้าใจที่ จะนํ าไปสู่การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตในการอยู่ร่ วมกั บ ครอบครัว ชุ มชนอย่ างอบอุ่น และเข้ มแข็ ง
ควบคู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
4) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ อาทิ การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้นําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้
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5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเข้าถึงหลักศาสนา ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่พอเพียง การมี
หลักประกันในชีวิต เป็นต้น
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
พัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่ง
จะนํ าไปสู่ความร่วมมือในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่ อ
ประโยชน์ สุ ขของประชาชนชาวไทยทุ ก คน โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ที่ คํ านึ งถึ งพลวั ต รการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลจะดําเนินการให้
บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ
1. เพื่อนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพ
คนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
2. เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
3. เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กําหนดกลยุทธ์
และวิธีการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินนโยบายในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
จากภาวะเงิ น เฟ้ อ และราคาน้ํ า มั น รวมทั้ ง การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนโดยการเพิ่ ม กํ า ลั งซื้ อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุ น
โดยเฉพาะการให้ สิ น เชื่ อเพื่ อ ประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนผู้ มีร ายได้ น้ อย และกลุ่ มเกษตรกร รวมทั้ งการ
ยกระดับราคาสินค้าเกษตร การเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เบี้ยยังชีพ
รายเดื อ นแบบขั้ น บั น ไดแก่ ผู้ สู ง อายุ นอกจากนั้ น จะดํ า เนิ น การเร่ ง การเพิ่ ม รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
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2. นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ปี นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดําเนินการในปีแรก
แล้ว รัฐบาลได้กําหนดนโยบายพื้นฐานที่จะดําเนินการในระยะ 4 ปีของรัฐบาล โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็น
ต้นไป ดังนี้
2.1 ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ และเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน
2.2 ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ขยายบทบาทให้
ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน เพื่ อนนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้า อาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องการตลาด รวมทั้งดึงดูด
นักลงทุนเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 ด้านเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญในการกระจายรายได้ที่เป็น ธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจ สามารถ
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีการจ้างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในประเทศ โดยการเร่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
สภาพแวดล้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรี นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญต่อการปรับ
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการ
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้ และ
การกระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น
2.4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา
พร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู เร่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้การกระจายครู
เพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ด้านการคุ้มครอง
แรงงานรัฐบาลให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความมั่นคง
ในการทํางาน รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมให้มากขึ้น และขยายความคุ้มครอง ถึงแรงงาน
นอกระบบที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
และคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อนําไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้
แรงงานมีฝีมือทั้งระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการเร่งผลิตบุคลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ การจัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการ
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ป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และ
การบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
2.5 ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใน
การใช้ทรัพยากร การพั ฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่าง
บู รณาการ นอกจากนั้ น ยั งมี การสร้ างภู มิ คุ้ม กั น และเตรี ย มความพร้ อมในการรองรับ ต่ อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
2.6 ด้ านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จัยและนวัตกรรม เร่งพั ฒ นาประเทศให้ เป็ น สั งคมบน
ฐานความรู้ โดยการส่ งเสริ ม การลงทุ น ในการวิจั ย พั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ างภาครั ฐ และเอกชน มี การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้าน
การเกษตร ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต และเสริมสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ รวมทั้ งเร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
2.7 ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริม พั ฒ นาความสัมพันธ์กับ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
2.8 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
เสริมสร้างประสิ ทธิ ภ าพของระบบบริห ารงานแบบบู ร ณาการ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคน
ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
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)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่
ทุกถิ่นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ส่ งเสริ มการฟื้ น ฟู และอนุ รักษ์ แบบองค์ รวม เพื่ อสร้ างสรรค์ บ รรยากาศที่
สวยงาม มีเสน่ห์
ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริ มการสร้ างสรรค์ สิ น ค้ าและบริ การให้ โดดเด่ น และมี คุณ ค่ า มุ่ งเน้ 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)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําพูน
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอลี้
วิสัยทัศน์อําเภอลี้ : ลี้มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ แหล่งน้ําสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวหน้า
วิถีประชาพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างสรรค์สังคม คุณภาพชีวิตส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-31-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการบริหารงานอําเภอบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลลี้
ตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ได้แถลงนโยบายในโอกาสเข้ารับตําแหน่งต่อ
สภาเทศบาลตําบลลี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ไว้ดังนี้
พันธกิจการพัฒนา
1. สนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามระบอบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและสร้างจิตสํานึก ค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มสามารถพึ่งตนเองได้
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์โดยการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
7. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. เสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน
9. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
3. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีอาชีพและรายได้พอเพียง
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
7. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ชุมชนมีความเข็มแข็ง
9. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
1. การบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานของบุคลากรให้ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ รู้รักสามัคคี
เพื่อนําสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน
3. สร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลลี้ให้มีขวัญและกําลังใจ
ที่ดีในการทํางานเพื่อคนตําบลลี้
4. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาตําบลลี้
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การทํางานของเทศบาลตําบลลี้
6. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตําบลลี้ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายกําหนด
นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเดิมที่มีสภาพที่เป็นปัญหาอยู่ ให้มีสภาพที่ดีสมบูรณ์สามารถใช้การได้เป็น
อย่างดี และมีความปลอดภัย
2. จัดให้มี และพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อใช้ในการอุปโภค และใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใช้ในการเกษตรให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และการเกษตรอย่างทั่วถึง
นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรอื่นในระดับต่างๆ
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งด้านความรู้และแหล่งเงินทุน
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเรียนรู้เพื่อการเกษตร (ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ชุมชน)
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดําเนินงาน ทางธุรกิจให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน
1. ส่งเสริม สนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนสร้างสวัสดิการประชาชนในเทศบาลตําบลลี้ เพื่อให้ประชาชนใน
เทศบาลตําบลลี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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3. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ จัดหาสถานที่ จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ เพื่อให้เป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง
4. ส่งเสริม สนับสนุน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตํารวจบ้าน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน
7. เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย โดยจัดการอบรมทบทวน
การเพิ่มจํานวนสมาชิก และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขระงับเหตุ)
นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทาง
การศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งห้องสมุดชุมชน และแหล่งเรียนรู้ชุมชน (จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E- Learning))
3. อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนปฐมวัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนปฐมวัย
4. พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
5. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานประเพณีต่างๆ
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้
นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็งเพิ่มบทบาทในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่าง
เต็มรูปแบบ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนหลักในการพัฒนาสาธารณสุขใน
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการทํางานของสถานีอนามัย ในเขตเทศบาลตําบลลี้ ประกอบด้วย สถานีอนามัยบ้าน
ปวงคํา และสถานีอนามัยบ้านนากลาง ให้สามารถบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ที่เป็นปัญหาในท้องถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สนับสนุน กลุ่ม ชมรมต่างๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย ฯลฯ ให้มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
5. สนับสนุนการจัดตั้ง กลุ่มชมรมกีฬาต่างๆ ตามความสนใจของประชาชน
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6. สร้างเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
7. จัดให้มีสนามกีฬากลางประจําเทศบาล เพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬา และออกกําลังกายของ
ประชาชน
8. สนับสนุนให้ประชาชนมีความตระหนัก และมีทักษะในการดําเนินชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร และห่างไกลจากยาเสพติด
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชุมชนที่มีอยู่ให้มีความ
สมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไป
2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นให้มีการคัดแยกจากแหล่งที่ทําให้เกิดขยะโดยใช้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตเทศบาลตําบลลี้
1.7 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2556) แยกตามยุทธศาสตร์
ดังนี้
จํานวนโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดําเนินการ

แผนฯ
(2556)

เทศบัญญัติ
(2556)

21

19

2

22
32

19
26

3
6

10

7

3

24
14
71
194

16
12
27
126

8
2
44
68
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เปรียบเทียบจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาฯ กับ เทศบัญญัติงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

เทศบัญญัติงบประมาณ
71

21 19

22 19 32 26
10 7

24 16 14
12

27

ยุทธฯที่ ยุทธฯที่ ยุทธฯที่ ยุทธฯที่ ยุทธฯที่ ยุทธฯที่ ยุทธฯที่
1
2
3
4
5
6
7

จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี จํานวนทั้งสิ้น 126 โครงการ รวมเป็นเงิน
16,473,710.- บาท (-สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน-) จําแนกตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตําบลลี้

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จํานวน
โครงการ

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ

19

6,516,470.-

19

535,000.-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

26

1,415,250.-

7

450,000.-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

16

1,085,000.-

12

4,719,240.-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

27

2,139,000.-

126

16,859,960.-

รวม
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

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 มีเงิน ทุ น และประสบปั ญ หาหนี้ สิ น ทั้ งในและ
นอกระบบ เนื่องจากการกู้ยืมมาทําการเพาะปลูก
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ชื่อปัญหา
2. ปัญหาด้านสังคม
2.1 ด้านครอบครัวและชุมชน

2.2 ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สภาพปัญหา
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
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

3.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก เนื่องจากเป็น
ถนนลูกรัง สภาพถนนขาดการบํารุงรักษา
3.1.2 มีการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย ทําให้มีขยายถนนที่
ใช้ในการเดินทาง
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ชื่อปัญหา
3.2 ด้านสาธารณูปโภค

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา
4.1 แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

4.2 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 ด้านการเมือง การปกครอง

3.2.3
3.2.4

สภาพปัญหา
ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
ปริมาณน้ําในการผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอ น้ําไม่
สะอาดมีสิ่งเจือปน และมีสารประกอบจํานวนมาก
โทรศัพท์พื้นฐานยังไม่ขยายในครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอทั่วถึง

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
แหล่งน้ําดิบไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน
ไม่มีภาชนะเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ไม่มีการบริหารจัดการระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน
ไม่มีระบบชลประทาน
ไม่มีทางระบายน้ําและแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติ
ไม่มีรางระบายน้ํา และทํานบกั้นน้ํา
คู คลอง และเหมืองขาดการดูแลรักษา

3.2.1
3.2.2

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
5.1.3 ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
6.1.3 ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและ
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ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
ครอบคลุมทุกด้าน

6.2 ด้านการเมือง - การบริหาร

7. ปัญหาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
7.1 ด้านการศึกษา

7.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.2.1 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.2.2 ไม่มีอาคารที่ทําการที่เหมาะสม
6.2.3 พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการบริหารและการปกครอง

7.1.1 กฎระเบียบไม่เอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา
7.1.2 ผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อของ
บุตรหลาน
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
8.2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนเป็นไปอย่างไม่มี
ความรู้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายอย่างรวดเร็ว
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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

-39ปัญ หาและความต้องการของราษฎรในเขตพื้ น ที่ จากการทําประชาคมหมู่ บ้ านทุ กหมู่ บ้ าน
ระหว่างวันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557 เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางการการพัฒนา
และจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ และเป็นการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
สรุปได้ ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านแวนนาริน สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ระบบกรองน้ําไม่มีประสิทธิภาพ
2. ไม่มีถังเก็บน้ํา (แท้งค์น้ํา) สําหรับเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
3. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
4. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
5. ไม่มีที่ทิ้งขยะ
6. กระจกโค้งบริเวณทางแยกไม่เพียงพอ
7. ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากปัญหาโจรกรรม การลักเล็กขโมยน้อย
และยาเสพติด
8. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทํากิน
9. มลพิษทางอากาศ จากโรงงานบดแร่แคลไซค์ บ้านกลาง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ปรับปรุงระบบกรองน้ํา
2. ก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. (แท้งค์น้ําซีเมนต์) ขนาด 10 x 10 เมตร สูง 2 เมตร เพื่อ
เก็บน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณหนองสองห้อง
3. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายวุ่น ตันอุตม์ ถึง ลําห้วยแม่แวน ขนาดระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร
4. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
4.1 บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (บ้านนายวัลลภ แพ่งกลิ่น)
4.2 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ดงหอ เชื่อม ถนนบ้านโฮ่ง
4.3 บริเวณทางแยกบ้านนายวัลลภ แพ่งกลิ่น
5. ขุดบ่อขยะบริเวณเขตป่าชุมชน (หล่ายท่า)
6. ติดตั้งกระจกโค้ง
6.1 บริเวณทางแยกบ้านนายประการ สิงห์ชัย
6.2 บริเวณทางแยกบ้านนางสาวพัชรี จันทร์ต๊ะ
6.3 บริเวณทางแยกบ้านนายบุญพักร์ พรมสาร
7. ผู้นําชุมชนและอาสาสมัครจัดเวรยามออกตรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้าน
8. ประสานกรมพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-409. ประสานสํานักงานสิ่งแวดล้อมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. อาคาร ศพด. บ้านนากลาง ไม่ได้มาตรฐาน
2. น้ําอุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอ
3. น้ําท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนายเป็ง ก๋านันตา
4. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
5. ด้านไฟฟ้า
6. สะพานไม้สายทุ่งหลวงชํารุด
7. ท่อลอดเหลี่ยมห้วยหัวเข่าชํารุด (ดินบริเวณรอบท่อถูกกัดเซาะ)
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านนากลาง ให้ได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
3. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายเป็ง
ก๋านันตา ระยะทางประมาณ 100 เมตร
4. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
4.1 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคอนกรีต ห้วยอ้อ
4.2 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าทุ่งหลวงพร้อมท่อส่งน้ํา
5. ด้านไฟฟ้า
5.1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งหลวง
5.2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านนากลาง – บ้านใหม่น้ําผึ้ง
5.3 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายดอก ก๋านันตา
5.4 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายพิน ลอดแปง
5.5 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายอ้าย แซ่ย่าง
5.6 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายปุ๊ด คําแกแว
5.7 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายคํา อินถาปัน
5.8 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนางกาด ลอดแปง
5.9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าวัดนากลาง
5.10 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณซอยประปา
6. ก่อสร้างสะพาน คสล. สายทุ่งหลวง
7. ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพร้อมขุดลอกห้วยหัวเข่า

-41หมู่ที่ 3 บ้านปู สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค
2. ไม่มีที่ทิ้งขยะ
3. น้ําท่วมขัง
4. ด้านไฟฟ้า
5. การคมนาคมไม่สะดวก
6. เมรุเผาศพไม่ได้มาตรฐาน
7. ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ออกกําลังกาย
8. รางระบายน้ําไม่มีฝาปิด
9. ไม่มีสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
10. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
11. รางส่งน้ําชํารุด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. น้ําอุปโภค – บริโภค
1.1 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
1.2 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
2. ขุดบ่อขยะบริเวณใกล้สุสานหมู่บ้าน
3. น้ําท่วมขัง
3.1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด จากบริเวณบ่อปลา ถึง บริเวณแปลงนา
นายอุ่น หล้าจ้อน ระยะทางประมาณ 100 เมตร
3.2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายสลํา เขื่อนแก้ว
ถึง ปากทางเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 50 เมตร
3.3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณข้างกําแพงวัดบ้านปู ถึง บริเวณ
หน้าบ้านนายเสาร์คํา ยาวิละ ระยะทางประมาณ 80 เมตร
3.4 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายแก้ว ปวนทา
ถึง บริเวณหน้าบ้านนายอินทร หล้าจ้อน ระยะทางประมาณ 80 เมตร
4. ด้านไฟฟ้า
4.1 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพิ่ม จํานวน 15 จุด
4.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
4.3 ขยายเขตไฟฟ้ าเพื่ อ การเกษตรสายทุ่ ง นา (สถานี สู บ น้ํ าด้ ว ยไฟฟ้ า ฯ) ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร

-425. การคมนาคมไม่สะดวก
5.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากจุดเดิมของหมู่บ้าน ถึง บ้านนากลาง
ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร
5.2 ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายห้วยป่าไร – ศรีวิใจ ระยะทางประมาณ
3,000 เมตร
5.3 ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายแปลงนา โดยวิธีลงหินคลุก ระยะทางประมาณ
400 เมตร
6. ก่อสร้างเมรุเผาศพที่ได้มาตรฐาน
7. ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ออกกําลังกาย
7.1 ก่อสร้างลานกีฬา
7.2 จัดหาเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์กีฬา
8. ติดตั้ งฝาปิ ดรางระบายน้ํ า บริเวณศาลากลางบ้ าน ถึง บริเวณบ้ านนายชมเชย กาวิเป็ ง
ระยะทางประมาณ 80 เมตร
9. ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
10. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
10.1ขุดลอกลําห้วยโป่ง
10.2ขุดลอกสระน้ําประจําหมู่บ้าน
10.3ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยหาด
11. ซ่อมแซมรางส่งน้ํา บริเวณแปลงนา ถึง สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าฯ ระยะทางประมาณ 400
เมตร
หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
3. ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค
4. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
5. ด้านไฟฟ้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การคมนาคมไม่สะดวก
1.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกบ้านนางมาลี ใจปวน ถึง โรงวัว
ห้วยง้อนไถ
1.2 ก่อสร้างถนน คสม. (บ้านหนองแมว) บริเวณหน้าบ้านนางทองอินทร์ วงศ์ศรีใส ถึง
บ้านเมี่ยง

-431.3 ก่อสร้างถนน คสม. (บ้านหนองแมว) บริเวณหน้าบ้านนางสาวจารุวรรณ พงศ์พานิช
ถึง ม่อนเวียงฟ้า
1.4 ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหนองน้อยจัน ถึง แม่ยางวัว
1.5 ขยายสะพานโรงวัว ถึง หนองแมว
2. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
2.1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณถนนข้างบ้านนายหลี ยะป้อม ถึง
บริเวณห้วยแม่ไปร์
2.2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณทางแยกบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ อริยะ
จ้อน (ทิศตะวันตก) ถึง ห้วยแม่ไปร์
2.3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณถนนบ้านขนมจีนประกอบ ถึง แยก
บ้านนางมาลี
2.4 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณทางแยกบ้านนางหล้า สิโอ๊ะ
ถึง ถนน รพช. ม่อนเวียงฟ้า
2.5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าม่อนเวียงฟ้า ถึง รางระบายน้ํา
ของ รพช.
2.6 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางละเอียด เมืองขวา
ถึง ห้วยง้อนไถ
2.7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายหมู ใจปวน ถึง ห้วย
มะไฟ
2.8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้านายเสาร์ ถึง ห้วยมะไฟ
2.9 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณแยกบ้านนางมาลี ใจปวน ถึง
บริเวณหน้าบ้านนายดวงดี คําไฮ
3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สันลมจอย
4. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
4.1 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบกึ่งถาวรห้วยแม่ไปร์
4.2 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบกึ่งถาวรห้วยปางสีเซียน
4.3 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบกึ่งถาวรห้วยแม่จุมปู
4.4 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบกึ่งถาวรห้วยป่าไร่
4.5 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบกึ่งถาวรห้วยยางบอม
4.6 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบกึ่งถาวรห้วยแพะดินแดง
4.7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําห้วยลึก
4.8 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําห้วยปางสีเซียน
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4.10 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยป่าไร่
4.11 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยแม่จุมปู
4.12 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณหนองน้อยจัน
4.13 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณแม่จุมปู
4.14 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณหนองต้นมื่น
5. ด้านไฟฟ้า
5.1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบริเวณบ้านหนองต้นมื่น ถึง อ่างเก็บน้ําแม่ยางวัว
5.2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบริเวณเด่นปู่ก๋อง ถึง แม่จุมปู
5.3 ขยายเขตไฟฟ้าสําหรับที่อยู่อาศัยบริเวณหนองน้อยจัน ถึง เด่นปู่ก๋อง
5.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณถนนโรงวัว ถึง หนองแมว
หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. สุสานห้วยดินจี้ไม่มีน้ําประปาและไฟฟ้า
2. ถนนลูกรังในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
3. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุด
4. แนวป้องกันตลิ่งแม่น้ําลี้พัง
5. น้ําท่วมขังบริเวณถนนในหมู่บ้าน
6. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. สุสานห้วยดินจี้ไม่มีน้ําประปาและไฟฟ้า
1.1 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสุสานห้วยดินจี้
1.2 วางท่อระบบประปาบริเวณสุสานห้วยดินจี้
2. ก่อสร้างถนน คสม. หน้าบ้านนายเหน่ ถึง วัดหลวงเก่า ระยะทาง 200 เมตร
3. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุด
3.1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณห้วยสาย (ต่อจากจุดเดิม)
3.2 ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
4. แนวป้องกันตลิ่งแม่น้ําลี้พัง
4.1 ทําแนวอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ําลี้บริเวณหลังบ้านนางบัวเพชร
4.2 ทําแนวอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ําลี้บริเวณหลังบ้านนายประจวบ
5. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ถึง บริเวณสี่แยก
กล้องวงจรปิด ระยะทางประมาณ 400 เมตร

-456. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านฮ่อมต้อ (หลังโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ) เชื่อมบ้านใหม่
ศิวิไล
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
2. ปัญหาขยะมูลฝอย
3. ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ
4. แหล่งน้ํา (อ่างเก็บน้ําฝั่งโท้ง) ตื้นเขิน
5. ไม่มีสถานที่ออกกําลังกาย
6. การคมนาคมไม่สะดวก
7. ปัญหายาเสพติด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร ณ จุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเดิม
2. ขุดบ่อขยะบริเวณสุสานเก่า
3. ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน บริเวณปากทางก้อ
4. ขุดลอกอ่างเก็บน้ําฝั่งโท้ง
5. ก่อสร้างสถานที่ออกกําลังกาย
6. การคมนาคมไม่สะดวก
6.1 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายล้วน ถึง อ่างเก็บน้ํา ระยะทาง 500 เมตร
6.2 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนางสาวทองบิน ถึง สวนของนางสาวทองบิน
ระยะทาง 500 เมตร
6.3 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณซอยบ้านนายสุทัศน์ ฝั้นยะ
6.4 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณซอยบ้านนายตระกูล เสาร์สาร
6.5 ซ่อมแซมถนน คสม. สายสะพานป่าหกน้อย ถึง สามแยกถนนพหลโยธิน (ข้าง ทต.ลี้)
7. ตั้งชุดลาดตระเวนประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. แนวป้องกันตลิ่งพัง
2. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
3. ด้านการไฟฟ้า
4. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
5. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
6. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุด
7. การประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
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1. แนวป้องกันตลิ่งพัง
1.1 ทําแนวป้องกันตลิ่งน้ําแม่แต๊ะ บริเวณข้างบ้านนายตา
1.2 ทําแนวป้องกันตลิ่งน้ําแม่แต๊ะ บริเวณหลังบ้านนางแสงวรรณ
1.3 ทําแนวป้องกันตลิ่งน้ําแม่แต๊ะ บริเวณหลังบ้านนายบุญศรี มูลกันทา
1.4 ทําแนวป้องกันตลิ่งน้ําแม่แต๊ะ บริเวณหลังบ้านนายฟู
2. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
2.1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางสมศรี เสาร์สาร ถึง
บริเวณหน้าบ้านนายบุญศรี มูลกันทา ระยะทางประมาณ 200 เมตร
2.2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์ คําเขียวอ่อน
ระยะทางประมาณ 200 เมตร
3. ด้านการไฟฟ้า
3.1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
3.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จํานวน 8 จุด
3.3 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
4. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
4.1 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายชุมพล ถึง ห้วยย่าตา ระยะทางยาว 100
เมตร กว้าง 4 เมตร
4.2 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายจันติ๊บ ระยะทางยาว 250 เมตร กว้าง 4
เมตร
4.3 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายเป็ง ระยะทางยาว 50 เมตร กว้าง 4
เมตร
4.4 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณข้างกําแพงวัดอัมพวัน ระยะทางยาว 700 เมตร กว้าง
4 เมตร
4.5 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณข้างบ้านนายเกรียงศักดิ์ ถึง สระน้ําห้วยย่าตา ระยะทาง
ยาว 900 เมตร กว้าง 6 เมตร
5. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
5.1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบใช้น้ํามัน
5.2 ขุดลอกคลอง (ประสานหน่วยงานทางหลวงชนบท)
5.3 ก่อสร้างคลองส่งน้ําบริเวณทุ่งใหม่ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
5.4 ก่อสร้างคลองส่งน้ําบริเวณทุ่งน้อย ระยะทางประมาณ 700 เมตร
5.5 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําบริเวณลําห้วยแม่แต๊ะ จํานวน 2 จุด

-476. ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายทุ่งใหม่ (โดยวิธีลงหินคลุก) ระยะทางประมาณ 1,500
เมตร
7. ขยายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. น้ําท่วมขัง
3. ด้านไฟฟ้า
4. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
5. สนามกีฬาไม่ได้มาตรฐาน
6. แนวป้องกันตลิ่งพัง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การคมนาคมไม่สะดวก
1.1 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสี่แยกหน้าบ้านนายวิชัย ภักดี ถึง บริเวณหน้าบ้าน
นายธวัช วงค์ปาลีย์
1.2 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยน้ําผึ้ง ระยะทางกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
1.3 ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยปวงคํา ระยะทางกว้าง 8 เมตร
ยาว 500 เมตร
1.4 ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยงูสิงห์ ถึง บ่อขยะบ้านป่าหก
ระยะทางกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
2. น้ําท่วมขัง
2.1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าร้านจานดาวเทียม ถึง หน้า
บ้านนางอําไพ ขําดี
2.2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายคํามูล วรรณชัย ถึง
บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
2.3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายดวงดี ขัดธินนท์ ถึง
บริเวณหน้าบ้านนายไสว นนท์ทะวงค์
2.4 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน ผอ.ประทีป ถึง บริเวณ
ศาลาหน้าโรงเรียนปวงคํา (ประชาอุทิศ)
2.5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน อ.สมฤทธิ์ ใจสุนทร ถึง
หน้าบ้านนายกล ทรงวิรัตน์

-483. ด้านการไฟฟ้า
3.1 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนางบัวลา หวันชัยศรี ถึง
บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น ตาสุมา
3.2 ติดตั้ง/เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
3.3 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายป่าด่าง ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร
4. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
4.1 ขุดลอกบริเวณหนองน้ํานอง
4.2 ขุดลอกบริเวณหนองขุมข้าว
4.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยปวงคํา
4.4 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณหนองขุมข้าว
5. ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านปวงคํา
6. ทําแนวอาคารป้องกันตลิ่งลําน้ําลี้
หมู่ที่ 10 บ้านกลาง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. รางระบายน้ําในหมู่บ้านไม่มีฝาปิด
2. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
3. ไม่มีเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร
4. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
5. ไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
6. ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ปัญหายาเสพติด และโจรกรรม)
7. ลําเหมืองเพื่อการเกษตรชํารุด (ดินพังทลาย) บริเวณเหมืองกะซาง
8. ลําเหมืองห้วยน้ําดิบตื้นเขิน
9. คลองส่งน้ําแม่แวนชํารุด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ํา
1.1 บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.บุญชม พรมคํา ระยะทาง 100 เมตร
1.2 บริเวณหน้าบ้านนายสมชัย แบนสุภา ระยะทาง 100 เมตร
1.3 บริเวณหน้าบ้านนายสุชาติ ปวนเปี้ย ระยะทาง 300 เมตร
2. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด
2.1 บริเวณหน้าบ้านนางทองใบ ตันอุตม์
2.2 บริเวณหน้าบ้านนายสุพรรณ เตรียมจันทร์
2.3 บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ ต๊ะยานะ
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

2.4 บริเวณหน้าบ้านนายทรัพย์ ทาปัญญา
2.5 บริเวณหน้าบ้านเขียว แก้วมะลิวงค์
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
4.1 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จํานวน 15 จุด
4.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
5.1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายเหมืองแม่แวน
5.2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายเหมืองกะซาง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน
ปรับปรุงลําเหมืองกะซาง
ขุดลอกลําเหมืองน้ําดิบ ระยะทาง 1,000 เมตร
ปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ําแม่แวน

หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ถนนชํารุด
2. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
3. ด้านการไฟฟ้า
4. การจัดการขยะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปวงคํา – บ้านโฮ่ง – บ้านปู
2. ด้านการไฟฟ้า
2.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า บริเวณทุ่งนาอ้อ
2.2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
2.3 ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
2.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณถนนสายปวงคํา – บ้านโฮ่ง
3. ก่อสร้างฝายห้วยอ้อ (ทุ่งนาอ้อ)
4. ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการขยะ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การคมนาคม (ถนนภายในหมู่บ้าน)
2. การประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
3. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

-504. ปัญหาน้ําท่วมขัง
5. การลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
6. ปัญหาขยะ
7. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
8. ขาดแคลนอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย
9. น้ําท่วมขังซ้ําซาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การคมนาคม (ถนนภายในหมู่บ้าน)
1.1 ก่อสร้างถนน คสม. ระยะทางยาว 80 เมตร กว้าง 4 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายสนั่น วงศ์ศรีใส
1.2 ก่อสร้างถนน คสม. ระยะทางยาว 150 เมตร กว้าง 4 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายสมเดช วงศ์ศรีใส
1.3 ก่อสร้างถนน คสม. ระยะทางยาว 150 เมตร กว้าง 4 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายบังคม
1.4 ก่อสร้างถนน คสม. ระยะทางยาว 20 เมตร กว้าง 4 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายกาย ใจสุยะ
1.5 ก่อสร้างถนน คสม. ระยะทางยาว 20 เมตร กว้าง 4 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายผล ติมัน
1.6 ก่อสร้างถนน คสม. ระยะทางยาว 10 เมตร กว้าง 4 เมตร บริเวณซอยบ้าน
ผู้ช่วยฯ มูล
2. จัดซื้อหรือปรับปรุงเครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน
3. ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร สายแม่จ๋อง ระยะทาง 2,000 เมตร
4. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปิด บริเวณหน้าตลาดน้อย (ตลาดวันละบาท)
5. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายแม่จ๋อง – กิ่วไก่
6. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
7. ขุดสระน้ําในสวนห้วยหงส์ (ประสานกรมพัฒนาที่ดิน)
8. จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกายไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน
9. ทําแนวป้องกันตลิ่งลําน้ําลี้
หมู่ที่ 13 บ้านแพะหนองห้า สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ
2. น้ําท่วมขัง บริเวณถนนสายหลัก
3. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่ทั่วถึง

-514. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายแม่ก๊ก เชื่อม ปากทางก้อ จํานวน 31 ราย
5. การประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
6. ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง จํานวน 3 ครัวเรือน
7. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรสายห้วยต่ํา
8. การบริหารจัดการขยะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เปลี่ยนระบบท่อส่งน้ําพร้อมระบบกรองน้ํา
2. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิ ด 2 ข้างทาง ถนนสายหลั ก ระยะทาง 6,000
เมตร และซอยภายในหมู่บ้าน จํานวน 3 จุดๆ ละ 150 เมตร
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
3.1 บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.จํารัส
3.2 บริเวณหน้าบ้านนายอดุลย์ มูลอินตา
3.3 บริเวณหน้าบ้านนายดี เล็กเกรียว
3.4 บริเวณหน้าบ้านนายก๋อง ปัญญา
4. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายแม่ก๊ก ถึง ปากทางก้อ จํานวน 31 ราย
5. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน
6. ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
7. ก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยต่ํา
8. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
หมู่ที่ 14 บ้านวังดินใหม่ สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไฟฟ้าในครัวเรือน (ที่อยู่อาศัย) ไม่ทั่วถึง
2. น้ําท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน
3. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ
4. การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
1.1 บริเวณหน้าบ้านนายเขียน ยศน่าน ถึง บริเวณหน้าบ้านนายสิงห์แก้ว วังใจ
จํานวน 10 ครัวเรือน
1.2 บริเวณหลังวัดม่วงคํา จํานวน 5 ครัวเรือน
1.3 บริเวณสายแม่ลาน จํานวน 3 ครัวเรือน

-522. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (สายศาลา
กลางบ้าน) บริเวณหน้าบ้านนายเฉลิม สุภา ถึง วัดม่วงคํา
3. ก่อสร้างถนน คสม.
3.1 บริเวณหน้าบ้านนายเขียน ยศน่าน ถึง บริเวณหน้าบ้านนายสิงห์แก้ว วังใจ
ระยะทางขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
3.2 บริเวณหน้าบ้านนายสิงห์แก้ว วังใจ ถึง บ่อขยะ ระยะทางขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
3.3 บริเวณถนนสายเชื่อมตําบลแม่ลาน ระยะทางขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
4. ก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. ขนาด 6 x 6 เมตร
หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ
3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหลังบ้านนายแก้ว บัวเขียว เชื่อม ถนนสายก้อ ระยะทาง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
3. ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ําผึ้ง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่สะอาด
2. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุด
3. การจัดการขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน
4. น้ําท่วมขังบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
5. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
6. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
7. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
8. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
9. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ
10. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน
11. มลพิษทางอากาศ (ฝุ่น) จากโรงงานบดแร่แคลไซค์ บ้านกลาง

-53แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มในระบบประปาหมู่บ้าน
2. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายห้วยแม่ลอง ระยะทางขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 เมตร
3. ขุดบ่อขยะบริเวณป่าชุมชน
4. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง หน้าบ้าน
นายวีระพล เตียมใจ ระยะทางประมาณ 500 เมตร
5. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
5.1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนางพิมมาลา พญาเรือง ถึง
บริเวณหน้าบ้านนายชินกร ต๊ะนางอย ระยะทางประมาณ 150 เมตร
5.2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จํานวน 5 จุด
6. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
7. ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทางขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร บริเวณหน้าบ้านนาย
หลั่น เทพสิงห์แก้ว
8. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
8.1 ขุดลอกลําห้วยฮาก
8.2 ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยแม่ลอง
8.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแม่ลอง
9. ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
10. ประสานกรมพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ประสานสํานักงานสิ่งแวดล้อมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมู่ที่ 17 บ้านผายอง สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญได้ดังนี้
1. อาคาร ศพด. บ้านนากลาง ไม่ได้มาตรฐาน
2. น้ําอุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอ
3. น้ําท่วมขัง
4. ไม่มีที่ทิ้งขยะ
5. ด้านคมนาคม
6. ด้านไฟฟ้า
7. การประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านไม่ทั่วถึง
8. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
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1. ก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านนากลาง ให้ได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
3. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนากลาง ถึง บริเวณหน้า
บ้านนายคํา อินถาปัน
4. ขุดบ่อขยะบริเวณข้างสุสาน
5. ด้านคมนาคม
5.1 ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยแครง
5.2 ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหาน
5.3 ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยป้าง
5.4 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ําลี้ บริเวณเหนือแก้มลิง
5.5 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ คําหล้า
5.6 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายหล้าคํา อุดสาพะแล
5.7 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณหน้าบ้านนายทา อินถาปัน
5.8 ก่อสร้างถนน คสม. บริเวณข้างโรงสีชุมชน
6. ด้านไฟฟ้า
6.1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บริเวณสะพานเข้าพื้นที่การเกษตร (แยกสะพานเข้า
หมู่บ้าน) ถึง สุสาน ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
6.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณข้าง รพ.สต.นากลาง
6.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายแก้ว ปวนทา
6.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ คําหล้า
6.5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ อุดสาพะแล
6.6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์
6.7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (ซุ้มประตู)
6.8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านนายหล้าคํา อุดสาพะแล
7. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
8. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
8.1 ขุดลอกพร้อมขยายสระเก็บน้ําผักคาวตอง
8.2 ขุดลอกพร้อมขยายอ่างเก็บน้ําห้วยคะเนียง
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พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลลี้
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลลี้ ในภาพรวมแล้วได้นํามากําหนดประเด็น
ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒ นาของเทศบาลตําบลลี้ 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
การรับจ้างและเป็นพนักงานบริษัทฯ
- จํานวนผู้ประกอบการมีจํานวนลดลง
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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ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. นโยบายจังหวัด
ลําพูน

ทิศทางหรือควาามต้องการที่จะเป็นในอนาคตของจังหวัด
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์ ได้แก่
1. พั ฒ นาจั งหวั ดลํ าพู น ให้ เป็ น สั งคมแห่ งดุ ล ยภาพ สุ ข
สงบ เข้ มแข็ ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ ย ว หั ตถกรรม โดยใช้วัฒ นธรรมเป็นฐานในการ
สร้างมู ล ค่ าเพิ่ มให้ กับ สิ น ค้ าและบริการที่ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ งแวดล้ อ มไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสร้างความมั่น คง สมดุล ของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มของจั งหวั ด ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแนวทางการจั ด การแบบชุ ม ชนเป็ น ฐาน เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรม
4. พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการ สมรรถนะบุ คลากรของ
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 งมากใน การ
พัฒนาในเขตเมืองและอําเภอ
รอบนอก ในเขตเมืองได้จัดทํา
เป็ น เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แต่ อํ า เภอรอบนอกเป็ น เขต
เก ษ ต รก รรม ทํ าให้ ก าร
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ท รั พ ยาก รธ รรม ช าติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต้ อ ง ใ ช้
งบประมาณจํ านวนมากและ
แตกต่างกั น เช่น ในเขตเมือง
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ระบบสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ไม่ ให้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนในเขตเมือง แต่ใน
เขตรอบนอก ประชาชนใน
เขตพื้ น ที่ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มใน
การอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่ น ป่ า
ไม้ แห ล่ ง น้ํ า ฯลฯ โดยใช้
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยไม่
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก

-58-

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
จัดหาพื้ น ที่ ทําระบบแก้ มลิง ส่ งเสริมการวางแผนด้ าน
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 งพั ฒ นาและสิ่ งเสริมอาชี พชุ มชน ให้ ส ามารถ
ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและหั ต ถกรรมที่ มี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย การเสริมสร้างทั กษะอาชีพ เพื่อเพิ่ มรายได้
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยใช้
การตลาดนําการผลิต

- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ในเขต
อํ า เภ อลี้ 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
ขน บ ธรรม เนี ยมป ระเพ ณี
แตกต่ างกั น การดํ าเนิ น การ
พัฒนาบางครั้งไม่สามารถเข้า
ดํ าเนิ น การได้ อย่ างเต็ ม ที่ ทํ า
ให้ เกิดปัญหาและอุ ปสรรคใน
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
- มุ่ งเน้นส่งเสริมการเพิ่ มผลิตภาพทางการเกษตร
แบบบู ร ณ าการ 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 สามารถส่งเสิรมให้เป็นแหล่งท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ และการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชน ผลทางการเกษตร เช่น ลําไย เป็นจํานวนมาก สามารถส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยว
ในสวนในช่วงฤดูที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด มีการจัดเทศกาลส่งเสริมผลผลิตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เป็น
การขยายโอกาสทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2) ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
โอกาส ที่สําคัญของเทศบาลตําบลลี้ คือ มีแรงงานจํานวนมากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งที่สามารถป้อนโรงงานแปรรูปในรูปอาหารกระป๋องและอาหารสัตว์ เช่น ลําไย ข้าวโพด
ดอกดาวเรือง การพัฒ นาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม (การทอผ้าพื้ นเมือง) ซึ่งมีฝีมืออยู่ในขั้น ดี
หลายแห่ ง มีแหล่งแร่พลังงานจํานวนมาก มีการออกประทานบัตรในการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม
เหมืองแร่
3) เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําและมีน้ําแม่แต๊ะ น้ําแม่ลี้
และแหล่งน้ําขนาดเล็กไหลผ่าน มีความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ลําไย มะม่วง ข้าวโพด ดอก
ดาวเรือง โดยเฉพาะลํ าไย ได้ มีการขยายพื้ น ที่เพาะปลูกเพิ่ มขึ้นเป็ นอย่างมาก มี การส่ งเสริมการทํ าเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ ลดต้นทุนในการผลิต มีตลาดขายส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการส่งเสริมการแปรรูป
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ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
4) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการพาณิชยกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เป็นแหล่งผลิตผลไม้ และพืชสวนที่สําคัญของจังหวัด เกษตรมี
แนวโน้ มเป็ น เกษตรกึ่ งพ่ อค้ า และมี การส่ งเสริมอบรมให้ ความรู้ ในการแปรรูป ผลผลิ ตทางการเกษตร 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 องถิ่ น สถานศึ กษามี การส่ งเสริม การอนุ รัก ษ์ และถ่ ายทอดภู มิปั ญ ญาศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ องถิ่ น ด้ าน
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
และมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒ นาชุมชนของตนเอง และในระดับตําบล มีการยอมรับใน
ความคิดเห็นตามหลักการเหตุผล มีการเลือกตั้งโดยตรงทั้งผู้บริหารระดับตําบล และระดับจังหวัด มีการเลือกตั้ง
ตัวแทนในการพัฒนาของชุมชนโดยตรง
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วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์
จากการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตําบลลี้ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสใน
การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ในเรื่องของการเกษตรซึ่งมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ คือ ลําไย ข้าวโพด มะม่วง
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

-623.6 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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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ของการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ดังกล่าว เทศบาลตําบลลี้ จึงได้
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องดําเนินการพัฒนา เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 พันธกิจ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและรองรับการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ก่อสร้างถนนลูกรัง
บํารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น
จํานวนถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพิ่มขึ้น
จํานวนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น
จํานวนถนนลูกรังเพิ่มขึ้น
จํานวนถนนได้รับการบํารุงรักษา
จํานวนรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.7 ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
1.8 ก่อสร้างสะพาน
1.9 บํารุงรักษาสะพานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
1.10 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
1.11 จัดทําป้ายจราจร/ไฟสัญญาณจราจร
1.12 จัดทําป้ายบอกชื่อถนน/ชื่อซอย
1.13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
1.14 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
1.15 ขยายระบบประปาหมู่บ้าน
1.16 ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
1.17 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.18 ขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)
1.19 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์
1.20 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
1.21 จัดทําและวางระบบผังเมือง
1.22 จัดหาที่ดิน และพัฒนาที่ดิน ที่สาธารณะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการ
ปรับปรุง/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

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 พันธกิจ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้าน
สาธารณสุข
 เป้าประสงค์ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับการศึกษา การกีฬาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
จํานวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จํานวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนมด้านการศึกษา
จํานวนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการ
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านนันทนาการและกีฬา
จํานวนของประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย
ขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
2.8 พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนครั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองสวัสดิการสังคม, กองการศึกษาฯ, กองสาธารณสุขฯ และกองส่งเสริมการเกษตร
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุล
และยั่งยืน
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต
การลงทุนและการท่องเที่ยว
 เป้าประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต
และสามารถรองรับด้านการลงทุน การท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จํานวนครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

-69 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
จัดตั้งตลาดกลางรับซื้อสินค้าทางการเกษตร
จัดตั้งศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุนงานลําไย
ส่งเสริม สนับสนุนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจําหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนตลาดกลางที่เพิ่มขึ้น
จํานวนศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมงานลําไย
จํานวนประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
จํานวนครั้งที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองการศึกษาฯ และกองส่งเสริมการเกษตร
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุล
และยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตร และการ
ท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และพัฒนาแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตร โดยประชาชนมีส่วนร่วม
 เป้าประสงค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จํานวนป่าชุมชนและแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
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
จํานวนครั้งที่พัฒนาเพื่อการเกษตร
4.16 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, กองส่งเสริมการเกษตร และกองสาธารณสุขฯ
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
 พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการบริการ
 เป้าประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จํานวนครั้งที่มีการพัฒนาองค์กร
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
5.1
5.2
5.3
5.4

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร
พัฒนารายได้ของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จํานวนครั้งที่มีจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
จํานวนครั้งที่มีการอบรมให้กับบุคลากรในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
จํานวนครั้งที่มีการพัฒนารายได้

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด, กองช่าง, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, กองสวัสดิการสังคม, กองสาธารณสุขฯ และกองส่งเสริม
การเกษตร
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

