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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 เทศบาลตําบลลี้ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.25542558) เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557-2559) ซึ่งจําเป็นจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในรอบปี พ.ศ.2557 สิ้นสุดปี
พ.ศ.2559 ทําให้อยู่นอกกรอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ตําบลลี้ (พ.ศ.2557-2561)
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่
จะดําเนินการพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ในอนาคต โดยแผนดังกล่าว สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางการ
พัฒ นาเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ในอนาคตโดยกําหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

-2สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ บรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญ หาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน
เทศบาลตําบลลี้ จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ได้กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามา
กํ าหนดแนวทางการจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร์พั ฒ นาเทศบาลตํ า บลลี้ โดยนํ า ข้ อมู ล พื้ น ฐาน ในการพั ฒ นาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณา
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
4. นายกเทศมนตรีตําบลลี้ พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ (พ.ศ.2557 - 2561)
ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหาร บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ เป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2557 – 2561) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ทําให้การดํารงชีวิต
ของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลลี้
1. ประวัติความเป็นมา
เมืองลี้ได้ก่อตั้งเมืองตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีพระนางจามรีเป็นหัวหน้าในการสร้างเมืองโดยตั้ง
ชื่อว่า "เมืองลี้" เนื่องมาจากพระนางจามรีได้พาคนไทยกลุ่มหนึ่งอพยพหลบลี้หนีภัยข้าศึก และโรคระบาด จาก
แคว้นหลวงพระบางมายังแคว้นล้านนา โดยได้สร้างเมืองที่บริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่า
การอําเภอใน ปัจจุบันเมืองลี้ได้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาจวบจนทางกรุงสุโขทัยได้ยกทัพมารุกราน โดยกวาดต้อน
ทรัพย์สินและผู้คนไปยังกรุงสุโขทัย เมืองลี้จึงกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมามีผู้คนอพยพมาจากเชียงใหม่ ลําพูน เถิน
ตาก เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยจนถึงกลางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าเมืองลําพูน หรือนครหริภุญชัย ได้ตั้งเจ้า
เมืองมาปกครอง และตั้งเป็นเมืองลี้อีกครั้งหนึ่ง
เทศบาลตําบลลี้ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลลี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เป็นเทศบาลตําบลลี้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

2. ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตําบลลี้ ตั้งอยู่ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ห่างจากที่ว่าการอําเภอลี้
ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขต - เขตเทศบาลตําบลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
- องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไผ่ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
- องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน
ทิศใต้
ติดต่อกับเขต - องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน
- เทศบาลตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
- เทศบาลตําบลดงดํา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต - องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
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เทศบาลตําบลลี
เทศบาลตําบลลี

2.1 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 162.417 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

-52.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ราบสําหรับการเพาะปลูกประมาณ ¼ ของพื้นที่ทั้งหมด ตลอดสองฝั่ง
ของลําน้ําที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งของลําน้ํา เช่น แม่น้ําลี้ และแม่น้ําสายเล็ก ๆ ซึ่ง
เป็นแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของประชากร

-62.3 จํานวนหมู่บ้านในเขตบริหารงานเทศบาลตําบลลี้
เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่ความรับผิดชอบจํานวน 16 หมู่บ้าน แยกออกเป็น 2 เขต

หมู่ที่
4
5
7
8
12
13
14
15

เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จํานวนประชากร
จํานวน
บ้าน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
วังดิน
ฮ่อมต้อ
ป่าหก
ม่วงสามปี
ใหม่ศิวิไล
แพะหนองห้า
วังดินใหม่
พระธาตุห้าดวง
รวม

296
282
578
389
367
756
197
207
404
450
437
887
621
617 1,238
350
340
690
206
224
430
34
34
68
2,543 2,508 5,051

236
237
167
279
458
219
175
24
1,795

เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จํานวนประชากร
จํานวน
บ้าน
หมู่ที่
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 แวนนาริน
152
149
301
87
2 นากลาง
360
369
729
188
3 ปู
251
242
493
172
9 ปวงคํา
314
323
637
243
10 กลาง
293
289
582
193
11 โฮ่ง
303
307
610
204
16 ใหม่น้ําผึ้ง
202
208
410
106
17 ผายอง
392
389
781
200
รวม
2,267 2,276 4,543 1,393
รวมทั้งหมด
4,810 4,784 9,594 3,188
(เขต 1 + เขต 2)

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
2.50
12.20
9.00
10.00
17.00
5.00
2.00
3.00
60.70

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
10.017
10.00
14.50
26.00
14.00
15.00
4.00
8.20
101.717

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

ผู้นําหมู่บ้าน
นายประการ สิงห์ชัย
นายศรีทอง ปันวิชัย
นายวิชิต ใหม่ธรรม
นายสมยศ พรหมทุ่งฆ้อ
นายสมคิด ธีระสิงห์
นายจํารัส ไชยชนะใหญ่
นายนัก โม่งปาอินทร์
นายพงษ์เจริญ อุตสาพะแล

162.417

หมายเหตุ หมูท่ ี่ 4 หมู่ที่ 14 และหมูท่ ี่ 15 อยู่ในเขตพื้นที่ ทต.วังดิน บางส่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 ทะเบียนอําเภอลี้)
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ปี
พ.ศ.

จํานวน
ครัวเรือน

2552
2553
2554
2555

3,047
3,066
3,099
3,171

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

ประชากรทั้งหมด (คน)
ชาย
4,778
4,802
4,808
4,799

หญิง
4,732
4,739
4,744
4,765

รวม
9,510
9,541
9,552
9,564

คิดเป็นอัตราร้อยละ (%)
ชาย
50.24
50.33
50.34
50.18

หญิง
49.76
49.67
49.66
49.82

รวม
100
100
100
100

-84. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ตําบลที่มีการติดต่อ
- เทศบาลตําบล
จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. เทศบาลตําบลวังดิน
2. เทศบาลตําบลดงดํา
- องค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไผ่
2. องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย
3. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน
4. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง
3. สภาพทางเศรษฐกิจ
3.1 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
อื่น ๆ หรื่อไม่ระบุ
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

-93.2. 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

3.3. 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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4. สภาพสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียน
บ้านนากลาง หมู่ที่ 2
บ้านปู หมู่ที่ 3
บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5
บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8
บ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 9
บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11
รวมทั้งหมด
โรงเรียนมัธยมศึกษา

ลําดับที่
1.

จํานวน 6 แห่ง
ชาย
45
13
71
132
56
45
362

จํานวนนักเรียน
หญิง
61
8
61
130
45
43
348

รวม
106
21
132
262
101
88
710

ชาย
38

จํานวนนักเรียน
หญิง
27

รวม
65

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

จํานวน 7 ศูนย์
จํานวนเด็ก
ชาย
หญิง
25
20
9
9
17
11
7
8
19
16
12
8
16
9
105
81

รวม
45
18
28
15
35
20
25
186

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลตําบลลี้)

-11จํานวนประชากรจํานวนแนกตามระดับการศึกษาในเขตพื้นที่
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)

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จํานวน 16 แห่ง
4.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
- วัด จํานวน 12 แห่ง (หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
4.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
- อัตราการมีส้วมใช้ร้อยละ 100

จํานวน 2 แห่ง (หมู่ที่ 9, 17)

4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตํารวจบ้าน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 120 นาย ประจําแต่ละหมู่บ้าน
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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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5. การบริการพื้นฐาน
5.1 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
5.2 โครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) ไฟฟ้า ประชาชนในตําบลลี้ มีไฟฟ้าใช้ภายในครบทุกหมู่บ้าน ส่วนไฟฟ้าที่จะนําไปใช้ในพื้นที่ทําการ
เกษตร เพื่อใช้ผันน้ําจากแหล่งน้ํายังไม่ทั่วถึง
2) ประปา ในตําบลลี้มีประปาหมู่บ้าน จํานวน 34 แห่ง และมีบ่อบาดาล (บ่อโยก) จํานวน 21 แห่ง ที่
มีอยู่ภายในตําบล มีบางแห่งที่ชํารุดเสียหาย เช่น ระบบกรองน้ําเสื่อมสภาพ คันโยกเสีย และปริมาณน้ําไม่พอใช้
ในฤดูแล้ง
3) เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ในตํ า บลลี้ มี เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถใช้ สื่ อ สารได้ ดี คื อ ระบบ GSM
รองลงมา คือ ระบบ DTAC ระบบ TUREMOVE และการสื่อสารแห่งประเทศไทย

-145.3 แหล่งน้ําธรรมชาติ
- แม่น้ํา
- ลําห้วย
- สระน้ํา, บึง, หนองน้ํา

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

5.4 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

6. ข้อมูลอื่น ๆ
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
6.1.1 แหล่งน้ํา
เทศบาลตําบลลี้ มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน จํานวน 3 สาย คือ น้ําแม่ลี้ ซึ่งมีต้นกําเนิดอยู่
ในเขตเทือกเขาในเขตของหมู่บ้านหนองหลัก และแม่น้ําแม่หาง มีต้นกําเนิดอยู่ตรงเทือกเขาในเขตชุมชนห้วยกํา
ปองและขุนแม่หางบริเวณดอยอีหุ้ย ตลอดจนแม่น้ําสายเล็กๆ ไหลผ่านตลอดแนวที่ราบลุ่มไปตามหมู่บ้านต่างๆ
ในตําบลลี้ น้ํ าแม่แต๊ ะ, น้ําแม่แวน, น้ําแม่ ลี้ เป็น แหล่งน้ํ าสายสําคัญ สําหรับ ประชาชนในตําบลใช้ในการทํ า
การเกษตร
6.1.2 ป่าไม้
เทศบาลตําบลลี้ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขา มีความลาดเอียงมีป่าไม้เบญจพรรณ
ในบางส่วน และเป็นป่าเสื่อมโทรมค่อนข้างมาก
6.1.3 ถ่านลิกไนต์
เทศบาลตําบลลี้ มีแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งได้ดําเนินการนํามาใช้ประโยชน์ และ
จําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

-156.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
25 รุ่น
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
8 รุ่น
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

437
348
400
120

คน
คน
คน
นาย

ก. ศักยภาพของเทศบาลตําบลลี้
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)
จํานวน
1.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
จํานวน
1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
จํานวน
1.4 บุคลากร 3-5/6ว
จํานวน
1.5 นิติกร 3-5/6ว
จํานวน
1.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
จํานวน
1.7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
จํานวน
1.8 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4
จํานวน
1.9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4
จํานวน
1.10 พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์)
จํานวน
1.11 พนักงานจ้างทั่วไป (คนครัว)
จํานวน
1.12 พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
จํานวน

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

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

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

1
1
2
1
1

คน
คน
คน
คน
คน (รอบรรจุ)

7. ศักยภาพในตําบล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

-162.6 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
2.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
2.8 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2/3
2.9 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4
2.10 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1

คน
คน (รอบรรจุ)
คน (รอบรรจุ)
คน
คน

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

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

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

4. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม มีบุคลากร ดังนี้
4.1 นักบริหารการศึกษา 6
4.2 นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
4.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ 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 (รอบรรจุ)
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

-176. 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

ข. ศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่
การรวมกลุ่มทุกประเภท 5 กลุ่ม แยกออกตามหมู่บ้านที่จัดตั้งกลุ่ม เช่น
กลุ่ม

ที่ตั้ง

สมาชิก

กิจกรรม

แหล่งเงินทุน

1. กลุ่มทอผ้าบ้านปู
2. กลุ่มพริกลาบบ้าน
ม่วงสามปี
3. กลุ่มทอผ้ากี่วัดพวง
คํา

หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 8

30
20

ทอผ้ายกดอก
ผลิตพริกลาบ

สมาชิกกลุ่ม/เทศบาล
สมาชิกกลุ่ม/เทศบาล

หมู่ที่ 9

20

ทอผ้ายกดอก

สมาชิกกลุ่ม/เทศบาล

4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
วัดพวงคํา

หมู่ที่ 9

19

ตัดเย็บเสื้อผ้า

สมาชิกกลุ่ม/เทศบาล

5. กลุ่มพริกลาบบ้าน
ใหม่ศิวิไล

หมู่ที่ 12

20

ผลิตพริกลาบ

สมาชิกกลุ่ม/เทศบาล
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8. สภาพของพื้นที่
1. ด้านการทําการเกษตร
1) โดยส่ วนใหญ่ เกษตรกรจะปลู กข้า ว ข้ า วโพด หอมแดง กระเที ย มและปลู กไม้ ยื น ต้ น เช่ น ลํ าไย,
มะม่วง ฯลฯ
จํานวนพื้นที่และเกษตรกร และปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกพืชหลักในตําบลลี้
การปลูกพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตําบลลี้ (ประจําปี พ.ศ.2555)
ชื่อพืช

พื้นที่ปลูก/ไร่

ลําไย
มะม่วง
ข้าวเหนียวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กระเทียม
หอมแดง
กะหล่ําปลี
ผักกาดขาวปลี
ฟักทอง
พริกใหญ่

23,396
380
3,285
5,700
192
10
35
20
15
100

ผลผลิตเฉลี่ย
กก./ไร่
1,000
1,000
650
750
2,500
3,000
4,000
4,000
2,200
3,000

ต้นทุนการผลิต
บาท/ไร่
4,000
4,000
2,040
1,735
10,420
12,050
3,500
3,500
750
1,300

ลักษณะการผลิตเพื่อ
การขายหรือบริโภค
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย
เพื่อบริโภค
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย
เพื่อการขาย

(ข้อมูล : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจําตําบลลี้/สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ : 2556)
ระบบการปลูกพืช
ระบบที่ 1
ระบบที่ 2
ระบบที่ 3
ระบบที่ 4
ระบบที่ 5
ระบบที่ 6

ข้าวนาปี (ข้าวเหนียว) อย่างเดียว
ข้าวนาปี ตามด้วย มันฝรั่ง,กระเทียม
ข้าวไร่ (ข้าวเหนียว) อย่างเดียว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างเดียว
ลําไย,มะม่วง อย่างเดียว
ลําไย และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

-19ตารางปฏิทินการเพาะปลูกพืช
ระบบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ท.
ที่
ปลูก
1
ข้าวนาปี(ข้าวเหนียว)
3,285
ไร่
ข้าวนาปี
136 ไร่
2
มันฝรั่ง/
มันฝรั่ง/กระเทียม
1,136
กระเทียม
ไร่
3
ข้าวไร่(ข้าวเหนียว
2,400
ไร่
4
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6,800
ไร่
5
ลําไย, มะม่วง
11,120
ไร่
6
ลําไย, ข้าว, โพดเลี้ยงสัตว์
477 ไร่
(ข้อมูล : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจําตําบลลี้/สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ : 2556)
2) การเลี้ยงสัตว์ในตําบลลี้ ประชากรส่วนใหญ่มีการเลี้ยง วัว สุกร ไก่ ไว้บริโภคในครัวเรือนและ
จําหน่ายในทุกหมู่บ้าน
2. สังคม และเศรษฐกิจ
1) การผลิต
พื้นที่ตําบลลี้ สามารถใช้ทําการเกษตรได้หลากหลาย ทั้งทํานา พืชไร่ และพืชสวน ผลผลิตที่
มีการปลูกในเขตตําบลลี้ ได้แก่ ข้าว หอมแดง กระเทียม ถั่วลิสง ถั่วเขียว ข้าวโพด ดอกดาวเรืองและลําไย มี
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเลี้ยงหมูไปพร้อมกันด้วย ปัญหาการผลิตในตําบลลี้ คือ การขาดแคลนน้ํา
ต้องใช้น้ําฝนเป็นหลัก จึงควรปรับปรุงเรื่องแหล่งน้ํา และเกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการที่เหมาะสม ทําให้
ต้นทุนการผลิตสูง รวมทั้งมีโรคและแมลงระบาดในพืชผัก และลําไยบางปีไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่และ
ขาดการบํารุงดินที่ดีและถูกต้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิต และให้ความรู้ในด้านการจัดการที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

-20เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตั้งกลุ่ม
หรือตลาดกลางเพื่อรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม และมีการประกันราคาผลผลิต เพื่อลดปัญหาในการถูก
พ่อค้าคนกลางกดราคา และเสี่ยงต่อการขาดทุน จากการศึกษาดังกล่าว จึงได้นํามากําหนดเป็นแผนงานโครงการ
โดยจัด สรรให้ มีผู้เชี่ ยวชาญเข้าไปแนะนํ าให้ ความรู้ในการจัด ตั้งกลุ่ม และดําเนิ น การจัด สรรงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบและดําเนินการต่อไป
2) องค์กร/กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดปี แต่ช่วงฤดูแล้งไม่สามารถทําเต็ม
พื้นที่ได้ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ําต้นทุน จึงจําเป็นต้องมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน และได้มี
การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น มา เช่น (กลุ่มทอผ้า กลุ่ มทําการเกษตร ฯลฯ) แต่กลุ่มต่างๆ ที่ จัดตั้งขึ้น มานั้ น ไม่
สามารถดําเนินงานได้เต็มที่ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และตลาดรองรับ
ผลผลิต
ผลของการศึกษาสภาพปัญหาทางการเกษตร สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรตําบลลี้
สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัญหา

สาเหตุปัญหา

พื้นที่ปัญหา

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
- จัดตั้งตลาดกลางและรับประกันราคา
ผลผลิต
- ลดพื้นที่การผลิตที่ล้นตลาดและส่งเสริม
พืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการ
- จัดอบรมให้มีการบํารุงดิน, การทําเกษตร
ทฤษฎีใหม่
- ก่อสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับ
การทําการเกษตร
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ชํารุด

1. ราคาตกต่ํา

มีสินค้าล้นตลาดและไม่มี
ตลาดกลางรับซื้อผลผลิต

ทั้งตําบล

2. ผลผลิตไม่มี
คุณภาพ

ทั้งตําบล

3. ต้นทุนการ
ผลิตสูง

- ดินเสื่อมสภาพ
- ขาดแหล่งน้ํา
- ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
ชํารุดเสียหาย สร้างความ
ลําบากในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปุ๋ยเคมี
สูงขึ้น

4. ผู้ประสบ
ปัญหาสังคมและ
ความยากจน

- ขาดการส่งเสริมอาชีพ
- ขาดแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ

ทั้งตําบล

ทั้งตําบล

- หาวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งที่สามารถมา
ทดแทนกันได้
- ทําปุ๋ยหมัก-ชีวภาพ
- อบรมอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- จัดหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ํา
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การวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
1. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนท้องถิ่น
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
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทํ าขึ้ นสํ าหรับ งบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่ อง และเป็ น แผนก้าวหน้ า ครอบคลุมและมี การทบทวน
ปรับปรุง ตลอดเวลา ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
1.1 นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก คือ
(1) สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ เยี ย วยาและฟื้ น ฟู ทุ กฝ่ า ย เช่ น ประชาชน
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ
2540 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง เพื่ อการปรองดองแห่ ง ชาติ (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

-22(8) ยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชน 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
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 จัด ทําทะเบีย 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 วเตอร์แ ท็ บ แล็ ต ให้ แ ก่ โรงเรีย น เริ่มในโรงเรีย นนํ าร่องแก่
นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2555
(16) เร่งรัด และผลักดั น การปฏิ รูป การเมื องที่ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ว ม โดยมีส ภาร่า ง
รัฐ ธรรมนู ญ (ส.ส.ร.) ที่ เป็ น อิส ระยกร่างรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ 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

-232) นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ที่ เป็ น ธรรม ปรับ โครงสร้างภาษี 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
สร้ างหลั กประกั น ความมั่ น คงในศั กดิ์ ศรีความเป็ น มนุ ษ ย์ ด้ ว ยการขจั ด การเลื อกปฏิ บั ติ แ ละการละเมิ ด สิ 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 ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ
7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย
สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้
ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
- จั ด บริ การทางสั งคมให้ ทุ กคนตามสิ ท ธิ พึ งมี พึ งได้ เน้ น การสร้า งภู มิ คุ้มกั น ระดั บ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

-24- เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการ
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการกระจาย
ตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เสริ มสร้ างค่ านิ ย มและวัฒ นธรรมที่ ดี งามของไทยมาขั บ เคลื่ อนกระบวนการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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

-25- 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
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 ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
1.3 ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
1) สนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกลไกเชิงสถาบัน
ในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความมั่นคง
ทางวัฒนธรรมและดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน

-262) สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบน
หลักการพึ่งพาตนเองที่คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ต้ น แบบ การจั ด การตนเองได้ ต ามบริ 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 วิต ในการอยู่ร่ วมกั บ ครอบครัว ชุ มชนอย่ างอบอุ่น และเข้ มแข็ ง
ควบคู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
4) พั ฒ นาฐานข้ อมู ลท้ องถิ่น ให้ เป็ น ระบบและปรับ ให้ ทั นสมัย อยู่ เสมอ ทั้ งข้ อมู ลครัวเรือน
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ อาทิ การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้นําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเข้าถึงหลักศาสนา ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่พอเพียง การมี
หลักประกันในชีวิต เป็นต้น
1.4. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดลําพูน
"เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
- ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรกดวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลก
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน

-27ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
- พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
- พัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้นฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน
- สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ลดปัญหาน้ําท่วม
และภัยแล้ง
1.5 วิสัยทัศน์อําเภอลี้
“ลี้มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ แหล่งน้ําสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวหน้า
วิถีประชาพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอลี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- พัฒนาการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความสมบูรณ์
- จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและสนองตอบต่อความต้องการระดับพื้นที่
- วางระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการสร้างสรรค์สังคม คุณภาพชีวิตส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

-28- พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
- อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
- กําหนดมาตรฐานการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้
- พัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
- จัดตั้งตลาดกลางสินค้าขายส่งสินค้าภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
- เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- สร้างความเข้าใจและจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมของสังคมและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านการพัฒนาการบริหารงานอําเภอบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
- วางระบบพื้นฐานในการพัฒนาอําเภอให้เข้มแข็ง
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- พั ฒ นาและเสริมสร้างระบบการปฏิ บัติงานของอําเภอที่มีป ระสิท ธิภ าพและสามารถแก้ไข
ปัญหาในภาวะวิกฤติ

-291.6 นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลลี้
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
นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
1. การบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานของบุคลากรให้ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ รู้รักสามัคคี
เพื่อนําสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน

-303. 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
3. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ จัดหาสถานที่ จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ เพื่อให้เป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง
4. ส่งเสริม สนับสนุน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตํารวจบ้าน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-316. 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
6. สร้างเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
7. จัดให้มีสนามกีฬากลางประจําเทศบาล เพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬา และออกกําลังกายของ
ประชาชน
8. สนับสนุนให้ประชาชนมีความตระหนัก และมีทักษะในการดําเนินชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร และห่างไกลจากยาเสพติด

-32นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชุมชนที่มีอยู่ให้มีความ
สมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไป
2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นให้มีการคัดแยกจากแหล่งที่ทําให้เกิดขยะโดยใช้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตเทศบาลตําบลลี้

-331.7 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2555) แยกตามยุทธศาสตร์
ดังนี้

แผนฯ
(2555)

เทศบัญญัติ
(2555)

จํานวน
โครงการ
ที่ไม่ได้
ดําเนินการ

21

16

5

จํานวนโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

25
30

14
20

11
10

11

7

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
รวมทั้งสิ้น

24
20
77
208

18
17
48
140

6
3
29
68

เปรี ยบเทียบจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาฯ กับ เทศบัญญัตงิ บประมาณ
77

80
70
60

48
50
40
30
20

30
25

24

21

20
16

18

14

20

17

11
7

10
0
ยุทธฯที 1

ยุทธฯที 2

ยุทธฯที 3
ตามแผนพัฒนา

ยุทธฯที 4

ยุทธฯที 5

เทศบัญญัติงบประมาณ

ยุทธฯที 6

ยุทธฯที 7

-34จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี จํานวนทั้งสิ้น 140 โครงการ รวมเป็นเงิน
18,604,000.- บาท (-สิบแปดล้านหกแสนสี่พันบาทถ้วน-) จําแนกตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลลี้

ยุทธศาสตร์
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จํานวน
โครงการ

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ

16

5,652,500.-

14

385,000.-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20

3,666,000.-

7

532,000.-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

18

1,240,000.-

17

4,711,700.-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

48

2,416,800.-

140

18,604,000.-

รวม

จํานวนงบประมาณในเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
2.6,000,000
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2 ยุทธศาสตร์
ารพัฒาหนดประเด็
นาด้านเศรษฐกิ
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลลี้ ในภาพรวมแล้
วได้นกํามากํ
นต่จางๆ
5,000,000
และการท่analysis
องเที่ยว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ โดยอาศัยเทคนิค SWOT
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้
านสังคม
และ
จุด4,000,000
แข็ง, จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมในเขตพื้นที่บริห3 ารงาน
และการวิ
เคราะห์
ถึงโอกาส
นธรรม
และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด ซึ่งเป็นปั จจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้วัอฒมภายนอกรายละเอี
ยดเป็น ไปตาม
4
ยุ
ท
ธศาสตร์
ก
ารพั
ฒ
นาด้
า
น
3,000,000เคราะห์ ดังนี้
ตารางการวิ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2,000,000
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการกีฬา
1,000,000
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
0
งบประมาณ (บาท)

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

-352.1. จุดแข็งจุดอ่อน
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

3.ด้านเศรษฐกิจ
3.1 เกษตร

จุดอ่อน
- การคมนาคมถนนสายรองเชื่อม
หมู่บ้านชํารุดและบางสายเป็นถนน
ลูกรัง
- มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากมี
พื้นที่ทําการเกษตรน้อย
- ปัญหาน้ําหลากเข้าท่วมพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ทําการเกษตร
- เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล การเพาะปลูกพืชบาง
ชนิดได้รับน้ําจากน้ําฝนเท่านั้น ทําให้
เกิดความเสียหาย
- ขาดระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพสร้างผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน
- ปริมาณ ทรัพยากรธรรมชาติลดลง
อย่างรวดเร็ว
- มีผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ลําไย, - ไม่มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทาง
ข้าวโพด, ดอกดาวเรือง, มันฝรั่ง, มะม่วง,ฯลฯ การเกษตร ช่องทางในการจําหน่ายมี
จํานวนจํากัด ถูกกดราคาจากพ่อค้า
คนกลาง
- เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการ
บริหารจัดการ
- ต้นทุนในการทําการเกษตรสูงมีการ
ใช้สารเคมีจํานวนมาก
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ปัจจัยภายใน
3.2 อุตสาหกรรม

4. ด้านสังคม
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จุดแข็ง
- มีโรงงานประกอบกิจการเหมืองแร่ถ่านหิน
ลิกไนต์ ทําให้มีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่
และประชาชนมีรายได้จากการรับจ้างและ
เป็นพนักงานบริษัทฯ
- มีโรงงานประกอบกิจการผลิตแคลเซียม
คาร์บอเนต ทําให้ประชาชนมีรายได้จาก
การรับจ้างและเป็นพนักงานบริษัทฯ
- มีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ และมีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน
- เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมวิถีชวี ิตที่เรียบง่าย
สงบสุขน่าอยู่อาศัย
- มีความโดดเด่นในการสืบสานพุทธศาสนา
ตามวิถีล้านนา
- มีปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- สถานศึกษาให้ความสําคัญในการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดอ่อน
- จํานวนผู้ประกอบการมีจํานวนลดลง
อันเนื่องจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ
มีอยู่อย่างจํากัด
- ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับ
โรงงานได้รับผลกระทบฝุ่นละอองจาก
กระบวนการผลิตและขนส่ง และจาก
เสียงดังของเครื่องบดแร่ฯ
- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง
- การรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาใน
พื้นที่อย่างแพร่หลาย
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษาไม่ให้ความ
สนใจในการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ดั่งเดิมและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลตําบลลี้
ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. นโยบายจังหวัด
ลําพูน

ทิศทางหรือควาามต้องการที่จะเป็นในอนาคตของจังหวัด
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์ ได้แก่
1. พั ฒ นาจั ง หวั ด ลํ า พู น ให้ เป็ น สั ง คมแห่ งดุ ล ยภาพ สุ ข
สงบ เข้ มแข็ ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว หัตถกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการ

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 ร ก ร ร ม ทํ าให้ ก าร
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
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ปัจจัยภายนอก

2. นโยบายอําเภอลี้

จุดแข็ง
สร้า งมู ล ค่ าเพิ่ มให้ กับ สิ น ค้ าและบริการที่ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสร้างความมั่น คง สมดุล ของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของจั ง หวั ด ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแนวทางการจั ด การแบบชุ ม ชนเป็ น ฐาน เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรม
4. พั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการ สมรรถนะบุ คลากรของ
จังหวัดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา
จากประชาชน รวมทั้ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการ
แข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
1. การบริ ห ารจั ด การน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภคและ
การเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ําต้นทุน
จัด หาพื้ น ที่ ทํ าระบบแก้ 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
รวมทั้ง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

จุดอ่อน
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
และแตกต่ า งกั น เช่ น ในเขต
เมื อ ง ต้ องใช้ ง บ ป ระม าณ
จํานวนมากในด้านการบริหาร
จัดการระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ไม่ ให้ ส่ งผลกระทบต่ อวิถีชีวิ ต
ของประชาชนในเขตเมื อ ง
แต่ในเขตรอบนอก ประชาชน
ในเขตพื้ น ที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ดู แ ล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
ป่ าไม้ แหล่ ง น้ํ า ฯลฯ โดยใช้
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยไม่
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นเขต
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 า เนิ น การ
พัฒนาบางครั้งไม่สามารถเข้า
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3. ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง
ทรัพย์สิน และการส่งเสริมแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การมุ่ ง พั ฒ นาและสิ่ ง เสริ ม อาชี พ ชุ ม ชน ให้
สามารถผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและหั ต ถกรรมที่ มี
คุณภาพและปลอดภัย การเสริมสร้างทักษะอาชีพ
เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ละเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขัน โดยใช้การตลาดนําการผลิต
5. การส่งเสริม สนับสนุนการดํารงวิถีประชาธิปไตย
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
นโยบายส่วนกลาง นโยบายระดับจังหวัด อําเภอ
- มุ่ งเน้นส่งเสริมการเพิ่ มผลิต ภาพทางการเกษตร
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
ดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทํ า ให้
เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
สื่อสาร ความเชื่อ

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

2.2. 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
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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
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้ง ประชากรมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ภาครัฐมีการ
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
4) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการพาณิชยกรรม
โอกาส ของเทศบาลตําบลลี้ คือ เป็นแหล่งผลิตผลไม้ และพืชสวนที่สําคัญของจังหวัด เกษตรมี
แนวโน้ มเป็ น เกษตรกึ่ งพ่ อค้ า และมี การส่ งเสริมอบรมให้ ความรู้ ในการแปรรูป ผลผลิ ต ทางการเกษตร 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 ง เสริม การอนุ รัก ษ์ และถ่ า ยทอดภู มิปั ญ ญาศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ องถิ่ น ด้ า น
การศึกษาเด็กในโรงเรียนเข้าเรียนและศึกษาต่อภาคบังคับในอัตราที่สูงมากยิ่งขึ้นมีการจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาส
ในพื้นที่ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน มีการวางแผนป้องกันและควบคุมไว้
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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
2.3. การวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2. ปัญหาด้านสังคม
2.1 ด้านครอบครัวและชุมชน

สภาพปัญหา
1.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมและรายได้ในช่วงนอกฤดูเพาะปลูก
1.2 ระบบประกันราคาสินค้าเกษตรไม่ครอบคลุมพืชทุกชนิดที่
ประชาชนเพาะปลูก
1.3 ประชาชนขาดที่ทํากินในการเกษตรไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1.4 ต้นทุนในการประกอบอาชีพสูง
1.5 ประชาชนไม่ให้ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.6 การรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปในรูปเฉพาะกิจ ไม่มีความ
ยั่งยืน การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง
1.7 ประชาชนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเพี่มผลผลิตให้มี
ปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ประชาชนไม่ มีเงิน ทุ น และประสบปั ญ หาหนี้ สิ น ทั้ งในและ
นอกระบบ เนื่องจากการกู้ยืมมาทําการเพาะปลูก
2.1.1 ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง คนในครอบครัวห่างเหินกัน
2.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มีจํานวนมากขึ้นและ
ถูกทอดทิ้ง
2.1.3 เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการดูแลให้เหมาะสมกับวัย

-41-

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
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 ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

2.2.1 ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
2.2.2 การขาดป้ายสัญญาณจราจร และสภาพพื้นผิวถนนที่
ไม่เหมาะสมต่อการขับขี่ยานพาหนะ

2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ

2.3.1 ขาดผู้นําด้านการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
2.3.2 ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พักผ่อนไม่
เพียงพอ

2.4 ด้านยาเสพติด

2.4.1 การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพติดไม่ทั่วถึง
2.4.2 มียาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
2.4.3 มีผู้ลักลอบจําหน่ายยาเสพติดอยู่ในเขตพื้นที่

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ด้านคมนาคม

3.2 ด้านสาธารณูปโภค

3.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก เนื่องจากเป็น
ถนนลูกรัง สภาพถนนขาดการบํารุงรักษา
3.1.2 มีการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย ทําให้มีขยายถนนที่
ใช้ในการเดินทาง
3.2.1 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.2.2 ปริมาณน้ําในการผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอ น้ําไม่
สะอาดมีสิ่งเจือปน และมีสารประกอบจํานวนมาก
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ชื่อปัญหา

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา
4.1 แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

4.2 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 ด้านการเมือง การปกครอง

สภาพปัญหา
3.2.3 โทรศัพท์พื้นฐานยังไม่ขยายในครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3.2.4 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอทั่วถึง
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
แหล่งน้ําดิบไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน
ไม่มีภาชนะเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ไม่มีการบริหารจัดการระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน
ไม่มีระบบชลประทานที่ดี
ไม่มีทางระบายน้ําและแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติ
ไม่มีรางระบายน้ํา และทํานบกั้นน้ํา
คู คลอง และเหมืองขาดการดูแลรักษา

4.2.1 วิธีการนําน้ํามาใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ
4.2.2 แหล่งน้ําธรรมชาติตื้นเขิน
4.2.3 แหล่งน้ํามีไม่เพียงพอ
4.2.4 แหล่งเก็บกักน้ําได้รับความเสียหายในฤดูน้ําหลาก
5.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
5.1.2 ขาดความรูใ้ นเรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
5.1.3 ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
6.1.3 ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุมทุกด้าน
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ชื่อปัญหา
6.2 ด้านการเมือง - การบริหาร

7. ปัญหาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
7.1 ด้านการศึกษา

7.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา
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

ปัญ หาและความต้องการของราษฎรในเขตพื้ น ที่ จากการทําประชาคมหมู่ บ้ านทุ กหมู่ บ้ าน
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางการการพัฒนา และ
จัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ และเป็นการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สรุป
ได้ดังนี้
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สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไม่มีประตูระบายทรายฝายประชาอาสา มีดินตะกอนทับถม ทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน
2. ไม่มีที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน
3. ทางเข้าพื้นที่การเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ (สายป่าด่าง)
4. ไม่มีสวนสาธารณะและเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง
5. ไม่มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งสําหรับผู้สูงอายุ
6. ไม่มีเครื่องชั่งน้ําหนัก, เครื่องวัดความดัน ในการปฏิบัติงานของ อสม. ในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง วันที่ 19 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
2. น้ําอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
3. น้ําท่วมขังในบริเวณบ้าน (หน้าบ้านหน้าคําจันทร์) ระยะทาง 200 เมตร และ
(หน้าบ้านนายปวน ผ่าน ศพด.นากลาง)
4. รางระบายน้ําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีฝาปิด
5. ขาดการบริหารจัดการขยะ
6. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
7. ที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
หมู่ที่ 3 บ้านปู วันที่ 20 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. น้ําอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
2. บ่อทิ้งขยะตื้นเขินใกล้แหล่งชุมชน
3. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ (ฝายสถานีสูบน้ําหนองผักบุ้ง, ห้วยโป่ง,
ลําห้วยแม่ธาร)
4. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยป่าไร่ไม่สะดวก
5. ไฟฟ้ า สํ า หรั บ ใช้ ในครั ว เรื อนไม่ ทั่ ว ถึ งประมาณ 7 ครั ว เรื อ น ต้ องอาศั ย พ่ ว งจากบ้ า น
ใกล้เคียง
6. ไม่มีรางระบายน้ําแบบถาวร (รางดิน) ทําให้น้ําไหลเข้าสู่พื้นที่ทําการเกษตร
7. ฌาปนสถานไม่มีเมรุที่มาตรฐาน
8. ไม่มีไฟฟ้าใช้สําหรับการเกษตร
9. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ด้านการสื่อสารไม่สะดวก
10. ที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินไม่มีเอกสารสิทธิ์

-46หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน วันที่ 18 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ถนนลูกรังสายม่อนเวียงฟ้า – ห้วยแม่ไป เป็นหลุมเป็นบ่อ
2. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
บริเวณซอยแยกประปา – ปากทางก้อ
3. น้ําอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ (หนองแมว)
4. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายปางสีเซียน – ห้วยลึก เป็นหลุมเป็นบ่อ
5. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) แสงสว่างไม่ทั่วถึง (ม่อนเวียงฟ้า, โรงวัว)
6. ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง (หนองน้อยจันทร์, ม่อนเวียงฟ้า)
7. ไม่มีรางระบบประปา (สันลมจอย)
หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ วันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่นาดอน
2. สุสาน (ห้วยดินจี้) ขาดแคลนน้ําประปาและไฟฟ้า
3. ถนนในหมู่บ้านชํารุดมีสภาพเป็นถนนลูกรัง (สายเข้าบ้านนายบุญช่วย ศรีวรรณ
ถึงหน้าวัดหลวงเก่า) ระยะทาง 200 เมตร
4. ไม่มีการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน
5. ถนนสายเชื่อมบ้านฮ่อมต้อ – บ้านใหม่ศิวิไล ชํารุด
6. ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง
7. โรงเก็บของเครื่องครัวของแม่บ้านคับแคบ
8. ขาดศูนย์ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
9. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
10. ถนนในหมู่บ้านชํารุด จํานวน 4 ซอย
10.1 ซอยบ้านนายนพพร จารณา ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
10.2 ซอยบ้านนายเสาร์ ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
10.3 ซอยบ้านนายขาน ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
10.4 ซอยบ้านนายศรีนวล คําเครือ ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก วันที่ 1 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวก
2. เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรชํารุด
3. เกษตรกรขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร

-474. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
5. ขาดสถานที่ออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย
6. ปัญหาขยะมูลฝอย
7. ขาดแคลนงบประมาณด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
8. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
9. อ่างเก็บน้ําฝั่งโท้งตื้นเขิน
10. ถนนลูกรังชํารุด
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี วันที่ 3 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่ทั่วถึง
2. เสียงตามสายภายในหมู่บ้านชํารุดบ่อย การประชาสัมพันธ์ได้ยินไม่ทั่วถึง
(เครื่องกระจายเสียง)
3. รางระบายน้ําในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
4. น้ําท่วมขังซ้ําซากทุกปี
5. พนังกั้นน้ําป้องกันน้ําท่วมไม่ครบทุกจุด
6. ถนนเชื่อมตําบลลี้ – นาทราย ชํารุด ไม่ได้รับการซ่อมแซม
7. ไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
8. เหมืองฝายชํารุดขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร
9. ไฟฟ้าสําหรับที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง (5 หลังคาเรือน)
10. น้ําอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
11. ขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่ม 3 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1
12. ขาดอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น
13. ไม่มีท่อระบายน้ําและประตูระบายน้ํา
14. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, การฟื้นฟูสุขภาพ, การลดโรคเรื้อรัง
15. แยกการส่งเสริมอาชีพระหว่างสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุ
16. ปัญหายาเสพติดและอบายมุข
17. การคมนาคมไม่สะดวก

-48หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา วันที่ 28 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. คลองส่งน้ําไม่ได้มาตรฐานบริเวณหน้าบ้านนางมาลัย เขื่อนปัญญา
2. ไม่มีรางระบายน้ํา (บ้านนายสมฤทธิ์ ใจสุนทร) ระยะทาง 150 เมตร
3. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่ทั่วถึง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (อู่ซ่อมรถ, ทุ่งนา), ซอยข้างวัด
พวงคํา, หน้าบ้านนายศรายุทธ ปัญญากรณ์ และหน้าอาคารเกษตรไปถึงทางเข้าหมู่บ้าน)
4. ไม่มีไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรสายป่าด่าง – ห้วยต๋ม ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร
5. ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง (บ้านนางอําไพ ขําดี)
6. ท่อและถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุด (ห้วยแม่ยาง)
7. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุด สายปวงคํา – ป่าหก ระยะทาง 2,000 เมตร
8. ถนนลาดยางสายปวงคํา – ป่าหก และสายปวงคํา – บ้านปู ชํารุด
9. ไม่มีสะพานข้ามไปพื้นที่การเกษตรบริเวณหลังบ้านนายวิชัย ภักดี
10. ไม่มีค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะสําหรับเด็กมัธยมโรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ)
หมู่ที่ 10 บ้านกลาง วันที่ 25 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไม่มีเมรุที่มาตรฐาน
2. น้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
2.1 ไม่มีเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร
2.2 เหมืองป่าซาง
3. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
4. รางระบายน้ําในหมู่บ้านไม่มีฝาปิด
5. ไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
6. ยาเสพติด, โจรกรรม (ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
7. ถนนเข้าพื้นที่ทําการเกษตรชํารุด (สายป่าด่าง)
8. น้ําท่วมขังถนนในหมู่บ้าน (ไม่มีรางระบายน้ํา)
9. ลําเหมืองห้วยน้ําดิบตื้นเขิน
10. ขาดการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ
11. คลองส่งน้ําแม่แวนชํารุด

-49หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง วันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 58 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ถนนชํารุด
2. น้ําท่วมขังในหมู่บ้าน
3. ขาดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
4. ด้านการไฟฟ้า
5. การจัดการขยะ
6. สะพานข้ามน้ําลี้ไม่เพียงพอ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล วันที่ 2 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ถนนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก
2. ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
3. ขาดแคลนงบประมาณในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
4. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร (ห้วยลา, เหมืองฝายห้วยอ้าย)
5. ขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
6. น้ําท่วมขังในหมู่บ้าน
7. ตลิ่งแม่น้ําลี้พัง
8. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
9. ค่าครองชีพผู้สูงอายุ, สตรีแม่บ้านไม่เพียงพอ
10. ปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน
หมู่ที่ 13 บ้านแพะหนองห้า วันที่ 2 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ปัญหาด้านขยะมูลฝอย
2. การคมนาคมไม่สะดวก
3. ขาดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกําลังกาย
4. ปัญหาน้ําขังบริเวณถนน
5. ปัญหาแท้งค์ประปามีขนาดเล็ก น้ําอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ (ปัญหาระบบประปา
ในหมู่บ้าน)
6. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
7. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
8. ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง

-509. ปัญหาสิ่งแวดล้อม/มลพิษ
10. ปัญหาขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 14 บ้านวังดินใหม่ วันที่ 3 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค
3. น้ําท่วมขัง (ไหลเข้าที่อยู่อาศัย)
4. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
5. ไฟฟ้าสําหรับที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง
6. ขาดแคลนอุปกรณ์ออกกําลังกาย
7. ขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
8. ปัญหาการพัฒนาอาชีพ
หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง วันที่ 28 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค
2. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) แสงสว่างไม่ทั่วถึง (ศาลาอเนกประสงค์ ถึง บ้านนายแก้ว
บัวเขียว)
3. ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง (แยกบ้านอาจาร์มงคล ระยะทาง 100 เมตร)
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ําผึ้ง วันที่ 1 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ไม่มีเมรุที่ได้มาตรฐาน
2. สะพานไม้ชํารุดเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยแม่ลอง ทําให้การสัญจรลําบาก
3. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชํารุดเป็นหลุมลเป็นบ่อ
4. น้ําท่วมขังภายในหมู่บ้าน (ถนน)
5. ไฟฟ้าสําหรับที่อยู่อาศัยไม่ทั่วถึง
6. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน
7. ขาดแคลนแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตร
8. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ยาเสพติด)
9. ถนนเชื่อมระหว่างบ้านใหม่น้ําผึ้ง – บ้านนากลาง ชํารุด

-51หมู่ที่ 17 บ้านผายอง วันที่ 19 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน
สรุปประเด็นปัญหาเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ระบบน้ําประปาที่ใช้อุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
2. ถนนลูกรังสายบ้านผายองเชื่อมบ้านใหม่น้ําผึ้ง เป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ําขัง
3. ไม่มีที่ทิ้งขยะ (เนื่องจากบ่อขยะที่มีอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก)
4. น้ํ า ท่ ว มขั งในหมู่ บ้ าน (สายหน้ าโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพตํ าบล บ้ า นนากลาง ถึ ง
โรงเรียนบ้านนากลาง)
สําหรับปัญหาในภาพรวมของทุกหมู่บ้านซึ่งเป็นปัญหาในระดับตําบล ประกอบด้วย
1. ปัญหาน้ําอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
2. ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าสําหรับหมู่บ้าน/ไฟฟ้าเพื่อสําหรับการเกษตร
3. ปัญหาขยะ
4. ปัญหาการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
5. ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนื่องจากเสียงตามสายไม่ครอบคลุม
6. ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิที่ดิน
7. ปัญหารายได้ไม่เพียงพอและต้องการอาชีพเสิรม
8. ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
9. ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
10. ปัญหาน้ําท่วมขังในหมู่บ้าน
11. ปัญหาฌาปนสถานมีเมรุไม่ได้มาตรฐาน
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วิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. วิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตําบลลี้ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสใน
การพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ในเรื่องของการเกษตรซึ่งมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ คือ ลําไย ข้าวโพด มะม่วง
กระเที ย ม หอมแดง ที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ 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”
2. พันธกิจ
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ ทิศทางความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคตของเทศบาลตําบลลี้
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับ
คุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจําหน่าย และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน อย่างมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยว ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
โดยการสนับสนุนส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมสถานที่สําคัญในพื้นที่
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาและกีฬาของประชาชนในเขตพื้นที่ในสูงขึ้น
ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
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ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ

3. จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
3.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สาธารณะ
ท้องถิ่น
3.3 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาลและบริหารบ้านเมืองที่ดี
3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัสฯ
3.6 ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
3.7 ประชาชนมีสุขภาพดี มีการดํารงชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
3.8 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไม่ให้เกิดมลพิษ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.9 ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.10 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับการดูแล

6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี

5. ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวธรรมาภิบาลและบริหารบ้านเมืองที่ดี

2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ ถึง การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะท้องถิ่น

1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( Goals )

1. ร้อยละของถนนมีความสะดวกใน
การสัญจร
1. ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
2. ร้อยละครัวเรือนที่มีประปาใช้
3. ร้อยละครัวเรื่อที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินทํา
กิน
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาที่ได้ดําเนินการสําเร็จ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการอํานวยความ
สะดวก
1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมสาธารณะ
2. ร้อยละของโครงการที่ประชาชนมี
ส่วนร่วม
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ดําเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ดําเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1. ร้อยละของงบประมาณที่อุดหนุน
กิจกรรมการศึกษา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ตัวชี้วัด( Kpls )
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1.ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 93 ของครัวเรือนทั้งหมด
2.ครัวเรือนมีน้ําประปาใช้ร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด
3.ครัวเรือนที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการสําเร็จตามแผนพัฒนาปี 2555
ร้อยละ 67.31 ของโครงการ
2. ประชาชนพอใจ+ค่อนข้างพอใจ ตามแบบสํารวจปี 2555 ร้อยละ
85.11 (สํารวจโดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่)
1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
ทั้งหมด (จปฐ. 2556)
2. จํานวนโครงการที่ประชาชนมีสวนร่วม ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
ทั้งหมด (จปฐ. 2556)
1. มีหมู่บ้านนําร่องแต่ดําเนินการไม่เต็มรูปแบบ ร้อยละ 10 ของ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
2. มีครัวเรือนนําร่องของแต่ละหมู่บ้าน ร้อยละ 5 ของครัวเรือนในแต่
ละหมู่บ้าน
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาประเพณีวฒ
ั นธรรม คิดเป็นร้อยละ
16.73 (งบประมาณรายจ่ายปี 2555)

1.การคมนาคมสะดวกร้อยละ 90 ของถนนภายในพื้นที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน(Baseline Data )
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เป้าหมาย
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
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9. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
10. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ฯลฯ ได้รับ
การดูแล

8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนไม่ให้เกิดมลพิษ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

7. ประชาชนมีสุขภาพดีมกี ารดํารงชีวิตอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( Goals )

1. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ฯลฯ ได้รับการดูแล

1. ร้อยละการผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวชี้วัด จปฐ. หมวดที่ 1 สุขภาพดี
ของภาพรวมตําบล
2. ร้อยละการผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวชี้วัด จปฐ.หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย
1. จํานวนกิจกรรมที่ดูแลแหล่งน้ํา การ
จัดการขยะ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม
2. จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
1. ร้อยละของครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด( Kpls )

10

7

2. จํานวน 2 กิจกรรม

100%
100%

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ ร้อยละ 100
3. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ ร้อยละ 100
(ข้อมูลสวัสดิการสังคม เมษายน 2557)
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100%

1. ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ ร้อยละ 100

100%

100%

2. ตัวชี้วัด จปฐ. (2556) หมวดที่ 2 มีบ้านอยูอ่ าศัยที่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานทั้งตําบล ร้อยละ100
1. จํานวน 3 กิจกรรม

1. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด (จปฐ. 2556)
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เป้าหมาย
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

1. ตัวชี้วัด จปฐ. (2556 ) หมวดที่ 1 สุขภาพดีที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งตําบล ร้อยละ100

ข้อมูลพืน้ ฐาน(Baseline Data )
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
จากวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ของการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ดังกล่าว เทศบาลตําบลลี้ จึงได้
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องดําเนินการพัฒนา เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
แนวทางที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
แนวทางที่ 4 การปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ํา
แนวทางที่ 5 การจัดทําและวางระบบผังเมือง
แนวทางที่ 6 การจัดให้มีและสนับสนุนสุสานและฌาปนสถาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกี้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สําคัญในเขตพื้นที่
แนวทางที่ 3 การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 การจัดสวัสดิการชุมชนสําหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

-57ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ดังนี้
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5

การสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่นให้กับทุกกลุ่มอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และระบบบริการสาธารณสุข
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 การป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
และให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
แนวทางที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางที่ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
สาธารณะในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
แนวทางที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
แนวทางที่ 4 การปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ํา
แนวทางที่ 5 การจัดทําและวางระบบผังเมือง
แนวทางที่ 6 การจัดให้มีและสนับสนุนสุสานและฌาปนสถาน

แนวทางที่ 1 การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การ
จัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกี้อหนุนด้านเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
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แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม, กองส่งเสริมการเกษตร

สํานักปลัด, กองช่าง, กองส่งเสริมการเกษตร, กอง
สวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม, กองส่งเสริมการเกษตร

สํานักปลัด, กองช่าง, กองสวัสดิการสังคม
สํานักปลัด, กองช่าง, กองส่งเสริมการเกษตร
ทุกส่วนงาน
สํานักปลัด, กองช่าง, กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด, กองช่าง

สํานักปลัด, กองช่าง, กองส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 การสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การสร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แนวทางที่ 1 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์
ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สําคัญในเขตพื้นที่
แนวทางที่ 3 การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 การจัดสวัสดิการชุมชนสําหรับผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

สํานักปลัด, กองส่งเสริมการเกษตร,
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมการเกษตร, กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานักปลัด, กอง
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่ม กองสวัสดิการสังคม, กองส่งเสริมการเกษตร
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แนวทางที่ 5 การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว
ทุกส่วนงาน

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

แนวทางที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และระบบ
บริการสาธารณสุข
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 การป้องกันและควบคุมโรคระบาด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข
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แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่นให้กับทุกกลุ่มอายุ

แนวทางที่ 3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทางที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษา
และการกีฬา

ยุทธศาสตร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สํานักปลัด, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองช่าง, กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร, กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
ในองค์กร และให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
แนวทางที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น
แนวทางที่ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
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แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

สํานักปลัด, กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ทุกส่วนงาน
กองการคลัง
ทุกส่วนงาน

ทุกส่วนงาน

ทุกส่วนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผล
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการนํายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กําหนด ไปดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
โดยต้องกําหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้ โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-632. แบบติดตามแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
- แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท. ในภาพรวม
- แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
(รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตาม ใน ภาค ผนวก)
3. การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตาม
ผู้ประเมิน

รายงาน

ทต.

1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบ
ติดตามผลการดําเนินงานของ
ทต. รายไตรมาส (3 เดือน)
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ระบบประเมินผล
ระยะเวลา ผู้ประเมิน
ทุกๆ
3 เดือน

ทต.

รายงาน
1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การ
กํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ของ ทต.
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของ ทต.
ในภาพรวม
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของ ทต.
ในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ระยะเวลา
เมื่อ ทต.
ประกาศใช้แผน

ทุกๆ 1 ปี
(ภายในเดือน
ธันวาคม)
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ระบบติดตาม
ผู้ประเมิน

รายงาน

คณะติดตามฯ 1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

ระบบประเมินผล
ระยะเวลา
15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน

ผู้ประเมิน

รายงาน

ระยะเวลา

คณะติดตามฯ 1. ตรวจสอบรายงาน
15 วันนับตั้งแต่
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
รับรายงาน
3. เสนอผู้บริหารทราบ
ผู้บริหาร
1. เสนอสภาเพื่อทราบ
1.ภายในเดือน
ธันวาคม
2. ประกาศให้ประชาชน
2.ประกาศไม่
ทราบ
น้อยกว่า 30 วัน

ภาคผนวก

-ก-

แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............เทศบาลตําบลลี้...............................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักากรพัฒนาท้องถิน่ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
ไม่มี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน

-ข-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
(3 เดือน)
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ
3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สนิ้ สุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........เทศบาลตําบลลี้...............................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 พ.ศ.......
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปีที่ 2 พ.ศ.......
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปีที่ 3 พ.ศ........
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการที่
เสร็จ

จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
มีการยกเลิก
มีการเพิ่มเติม
ดําเนินการ
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ...........
ยุทธศาสตร์
1...
2...
ฯลฯ
รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน

เงินสะสม
ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

งบหน่วยงานอื่น
จํานวนเงิน

ร้อยละ

รวม
จํานวนเงิน

ร้อยละ

-คส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี ............
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
งบประมาณ งบประมาณที่
เสร็จแล้ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป
รวม

-

-

-

-

-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน.....................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

-ง-

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คํา ชี้ แจง : แบบที่ 3/1 เป็ น ประเมิ น ตนเอง โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อใช้ ป ระเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................เทศบาลตําบลลี้........................................
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .................
1. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1...
2...
ฯลฯ
รวม

-จ-

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

-ฉ-

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.........………………………………………………………………………………..
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ)
พอใจมาก
(10-8)

ประเด็น

พอใจ
(7-5)

ไม่พอใจ
(4-0)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดําเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)

-ช-

แบบที 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิน ในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน/ ฐาน สาธารณูปโภค
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทีย ว
.........................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการสั งคมและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

-ฏ-

แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา และการกีฬา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ าน.การเมือง-การบริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 - 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

