ประสิทธิผลการนำยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาล
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
The effectiveness of the development strategy implementation
in Lee sub-district municipality, Lee District, Lamphun Province
เอกชัย สุระจินดา

ACADEMIC JOURNAL



ACADEMIC JOURNAL UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY
Vol.11 No.2 July-December 2016

………………………………………………………………

ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาล
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
The effectiveness of the development strategy implementation in Lee
sub-district municipality, Lee District, Lamphun Province
เอกชัย สุระจินดา*
ดวงใจ พุทธวงศ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการนํายุทธศาสตร์
การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการปรับปรุงการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
เป็นการวิจัยแบบผสมโดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Document analysis) โดย ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้
จํานวน 7 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณาในการ
เรียบเรียง สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วนําเสนอโดยการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติทั้ง 7 ด้านของเทศบาล
ตําบลลี้ ไปปฏิบัติโดยดูจากจํานวนโครงการที่นําปฏิบัติจริง อธิบายได้ดังนี้ โครงการที่บรรจุไว้ในแผน
สามปี 2557 ไปปฏิบัติจริงจากทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนสามปี ปี 2557จํานวน 137 โครงการ สามารถ
นําไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 70.80 ซึ่งหากพิจารณารายด้านโดยลําดับจากค่าร้อยละสูงสุด ไปหาต่ําสุด
ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา และยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขนําไปปฏิบัติจริงคิดเป็น
ร้อยละ 87.50 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารนําไปปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 82.92
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม นําไปปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 63.63 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 62.50 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นําไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 47.60 และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียวนําไปปฏิบัติจริง
คิดเป็นร้อยละ 46.15 ตามลําดับ 2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางต่อการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไป
ปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้ ปัญหาที่พบคือ งบประมาณในการดําเนินงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ
.................................................................................................................................................................................
*สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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บางโครงการประชาชนยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางแก้ไขคือการเพิ่มงบประมาณและ
บุคลากรให้เพียงพอ และบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คําสําคัญ: ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
Abstract
The study on “the effectiveness of the development strategy implementation
in Lee sub-district municipality, Lee District Lamphun Province” is a qualitative
research through interviews and document analysis with 2 objectives; 1) to study
the effectiveness of the development strategy implementation in Lee sub-district
municipality, Lee District LamphunProvince) and 2)to study the obstacles of the
development strategy implementation in Lee sub-district municipality, Lee District
Lamphun Province. The data providers were 7 administrators, officers, and residents.
The data was analyzed and synthesized then descriptively presented.
From the results, it was found that the effectiveness of the 7 development
strategies implemented by Lee Sub-district municipality on the 137 projects for the
3-year period, 2014, only 70.80% of could only be actually implemented. When
each strategy is from the highest percentage to the lowest are as followed; strategy
for education and sports in the aspect of public health was at 87.50, next down was
politic and administration at 82.92, social and cultural at 63.63, natural resource and
environment, at62.50, infrastructure at 47.60, and economy and tourism at 46.15,
respectively. The problems found mostly were; the budget implementation, not
enough personnel, some projects still lack the process for public participation. The
solution is to increase and develop personal to be sufficient and the integration and
co-operation with the relevant authorities.
Keywords: effectiveness, development
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บทนํา
เทศบาลในประเทศไทยได้ ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น มาภายหลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครองโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แนวความคิดและรูปแบบโครงสร้างของเทศบาลจัดได้ว่า เป็น
หน่วยปกครองท้องถิ่นของไทยที่มีรูปแบบการปกครอง เช่นเดียวกับประเทศตะวันตก และนับเป็น
หน่ ว ยปกครองท้ องถิ่ น ไทยที่ มีลั กษณะใช้ ห ลั กการกระจายอํ า นาจมากที่ สุ ด เนื่ องจากท้ องถิ่ น ใน
ประเทศไทยมีสภาพแตกต่างกันบางแห่งเป็นชุมชนใหญ่ และบางแห่งก็เป็นชุมชนเล็ก ปัจจุบันการยก
ฐานะของท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลและเป็นระดับใดนั้นจําเป็นต้องยึดถือความสําคัญของท้องถิ่น
จํานวนราษฎรของท้องถิ่นชุมชนนั้น ความหนาแน่นของราษฎรและรายได้ที่คาดว่าจะสามารถเก็บมา
เป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายเทศบาลกําหนดให้จัดเก็บ เป็นหลัก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 โดยพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผล
ทําให้สุขาภิบาลจํานวน 980 แห่ง ต้องเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตําบล ซึ่งมีผลในวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด แบบหนึ่ ง สํ า หรั บ ประเทศไทยในปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะทํ า หน้ า ที่ ใ นการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนภายใต้
การกํากับดูแลของรัฐบาลส่วนกลาง เทศบาลตําบลลี้เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องจัด ตั้งองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลลี้ เป็น เทศบาลตํา บลลี้ ณ วัน ที่ 27 ตุล าคม 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สําคัญในการจัดตั้งเทศบาลคือต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในการ
ปกครองตนเอง โดยมี เทศบาลเป็ นศู นย์ กลาง และมี หน้ าที่ หลั กคื อการดํา เนิ นกิ จการทั้งปวงเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตําบลลี้มีพื้นที่ความรับผิดชอบตลอดเขตเทศบาลจํานวน
ทั้งสิ้น 16 หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 162.417 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรทั้งหมด 8,518 คน
2,753 ครัวเรือนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ประกอบอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งเป็น
เมืองโบราณเก่าแก่ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านยังรักษาไว้ได้ในระดับหนึ่งเทศบาลตําบลลี้จึงได้นํามา
กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลลี้ดังนี้"เทศบาลตําบลลี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณธรรมจริยธรรม
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน" ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเทศบาลตําบลลี้
จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์รองรับไว้ 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 3) ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 4) ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 5) ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการพัฒนาการศึกษา
และกีฬาและ 7) ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาสามปี, 2557 – 2559) เทศบาลตําบลลี้
เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
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2496 เป็นรูปแบบของการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางไป
ยังท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองต่อ การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่ น โดยสภาพปัญ หาและความต้องการในปัจจุบันที่ เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาเรื่องการบริการด้าน
สาธารณูปโภค ปัญหาด้านการศึกษา การมีงานทํา ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสาธารณสุขและการ
อนามัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทุกปัญหาต่างเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่
ควรได้รับการแก้ไข แม้ทางเทศบาลจะได้บรรจุปัญหาหลายๆ อย่างลงในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติเพื่อแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ทั้งหมด จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้ วิ จั ย จึ งมี ความสนใจที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาประสิ ทธิ ผ ลการนํ า ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไปปฏิ บั ติ ของ
เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนเพื่อทราบถึงผลการดําเนินงาน และเพื่อนําผลการวิจัยมาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลลี้ ทั้งในเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไป
ปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้มุ่งศึ กษาปัญ หา แนวทางปรั บปรุงและประสิทธิ ผลการนํา ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 4 ด้านดังนี้
1. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของเทศบาลตําบลลี้
ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 3) ด้านการ
พั ฒ นาสั ง คมและวั ฒ นธรรม 4) ด้ า นการพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข 5) ด้ า นการพั ฒ นาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬาและ 7) ด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการนํายุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนไปปฏิบัติ
2. ขอบเขตประชากรทํ า การรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ รองนายกเทศมนตรีตําบลลี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ เจ้าหน้าที่เทศบาล
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ตํ า บลลี้ และประชาชนในเขตเทศบาลตํ า บลลี้ จํ า นวน 8,518 คน และใช้ ตั ว แทนกลุ่ มตั ว อย่ า ง
จํานวน 7 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
3. ขอบเขตด้านเวลา ทําการวิจัยเฉพาะยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
4. ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยในครั้งนี้ กําหนดพื้นที่การวิจัยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาหาประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของ
เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนซึ่งประกอบด้วย 7 ด้านได้แก่ 1)ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 2)ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 3)ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 4)ด้าน
การพัฒนาระบบสาธารณสุข 5)ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6)ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและกีฬา7)ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากจํานวนโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนที่สามารถนําไปปฏิบัติได้
จริง โดยศึกษาจากข้อมูลเชิงทุติยภูมิคือแผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการของเทศบาลตําบลลี้
และข้อมูลปฐมภูมิคือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ของเทศบาลตําบลลี้ต่อ
1.1 การนํ ายุ ทธศาสตร์การพัฒนาทั้ ง 7
ด้ า นในแผนพั ฒ นาสามปี 2557-2559 ไป
ปฏิบัติ
1.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
2. การศึกษาแผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ของเทศบาลตําบลลี้

1. ประสิทธิผลของการนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปปฏิบัติอย่างเป็นของเทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประกอบด้วย 7 ด้าน
1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
3) ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
4) ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข
5) ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6) ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา
7) ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.จํานวนกิจกรรม/โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีสามารถนําไปปฏิบัติจริง

438

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยแบบผสมโดยเป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรี ตํ าบลลี้ รองนายกเทศมนตรีตํ า บลลี้ สมาชิ กสภาเทศบาลตํา บลลี้
เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลลี้และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 8,518 คน และใช้ตัวแทน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน 7 คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายแบบเจาะจง (Interview) และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร (Document analysis) ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีของเทศบาล
ตําบลลี้
1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติประกอบด้วย 7
ยุทธศาสตร์
1.3 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการนํายุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านไปปฏิบัติ รวมถึงสภาพ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยข้อคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ นั้นเป็น
คําถามที่เ กี่ย วข้องกั บการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาไปปฏิบั ติของ เทศบาลตําบลลี้ อํ าเภอลี้
จังหวัดลําพูน ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ด้านการ
พั ฒ นาสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ า นการพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ด้ า นการพั ฒ นาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬาและด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ-แก้ไขปัญหาอุปสรรค
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทั้งสามลักษณะ ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ผลดังนี้
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 การวิ เคราะห์ ข้อมูล ที่ได้ จากการแผนสามปีของเทศบาลตํ าบลลี้ นํ ามาวิ เคราะห์
สังเคราะห์ และนําเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส่วนข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์กิจกรรมโครงการในแผนสามปี วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ
(Percentage)
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ มาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ แล้วนําเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
1.ประสิ ทธิ ผ ลในการนํ า ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาไปปฏิ บั ติ ของเทศบาลตํ า บลลี้ อํ า เภอลี้
จังหวัดลําพูน พบว่า เทศบาลตําบลลี้ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ "เทศบาลตําบลลี้เป็นเมืองที่น่าอยู่
มีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน" เพื่อให้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ทางเทศบาลตําบลลี้ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 7 ด้านรวมงบประมาณทั้งสิ้น
159,129,640 บาท ครอบคลุม 425 โครงการ เทศบาลตําบลลี้ได้ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ต่างๆ
มากน้อยต่างกัน ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58 งบประมาณ
92,070,000 บาท ประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20
ยุท ธศาสตร์ที่ 7 การพัฒ นาด้า นการเมือ ง การบริห ารคิด เป็น ร้อ ยละ 14 งบประมาณ
22,486,900 บาท ประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาด้า นสังคมและวัฒ นธรรมคิด เป็น ร้อยละ 13 งบประมาณ
21,353,400 บาท ประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การพั ฒ นาด้ า นระบบสาธารณสุ ข คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9 งบประมาณ
13,926,460 บาท ประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒ นาด้า นทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิด เป็ นร้ อยละ 2
งบประมาณ 3,665,000 บาท ประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 35 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 7
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาและกี ฬ าคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2 งบประมาณ
3,052,880 บาท ประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 2 งบประมาณ
2,575,000 บาทประกอบด้วยกิจรรม/โครงการทั้งหมดจํานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ7
หากพิ จ ารณาแผนสามปี ที่ ผ่ า นมาของเทศบาลตํ า บลลี้ จะพบว่ า หากจํ า แนกตาม
งบประมาณ ส่วนใหญ่เทศบาลตําบลลี้จะเน้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่
ของเทศบาลตําบลลี้ ยังต้องการการขยายหรือซ่อมแซมถนน ประปา และระบบการระบายน้ําภายใน
ตําบลอยู่ ประกอบกับต้นทุนการดําเนินงานด้านนี้จะสูงกว่าด้านอื่นๆ แต่หากมาพิจารณาด้านจํานวน
ของกิจกรรม/โครงการจะเห็นว่าเทศบาลตําบลลี้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเมืองการบริหาร
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งที่เป็นบุคลากรของเทศบาลตําบลลี้และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับสุดท้ายที่เทศบาล
ตําบลลี้ได้ให้ความสําคัญ
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หากพิจารณาถึงประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของเทศบาลตําบลลี้ไปปฏิบัติโดย
พิจารณาจากการนํากิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2557 ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม จะพบว่า
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนร้อยละของ ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนสามปี 2557
ของเทศบาลตําบลลี้ และจํานวนโครงการที่นําไปปฏิบัติจริง
จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อย
จํานวนโครงการ
จํานวน
ยุทธศาสตร์
ละ
ที่บรรจุในแผนฯ โครงการ
ที่ปฏิบัติ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
21
10
47.61
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
13
6
46.15
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
22
14
63.63
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
5
62.50
5. ด้านการศึกษาและการกีฬา
16
14
87.50
6. ด้านสาธารณสุข
16
14
87.50
7. ด้านการเมือง - การบริหาร
41
34
82.92
รวม
137
97
70.80
จากตารางที่ 1 อธิ บ ายได้ ว่ า โครงการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ส ามารถนํ าโครงการที่ บ รรจุ ไ ว้
ในแผนสามปี 2557 ไปปฏิบัติจริงจากทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนสามปี ปี 2557 จํานวน 137 โครงการ
สามารถนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.80 ซึ่งหากพิจารณารายด้านโดย
ลําดับจากค่าร้อยละสูงสุดไปหาต่ําสุดได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา และยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุขบรรจุไว้จํานวน 16 โครงการนําไปปฏิบัติจริง 14 โครงการคิดเป็นร้อยละ 87.50
รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารบรรจุไว้จํานวน 41 โครงการนําไปปฏิบัติจริง 34
โครงการคิดเป็นร้อยละ 82.92 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรมบรรจุไว้ 22 โครงการ นําไป
ปฏิบัติจริง 14 โครงการคิดเป็นร้อยละ 63.63 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บรรจุไว้ 8 โครงการนําไปปฏิบัติจรอง 5 โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.50 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานบรรจุไว้ 21 โครงการนําไปปฏิบัติจริง 10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 47.60 และยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียวบรรจุไว้ 13 โครงการนําไปปฏิบัติจริง 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ
46.15 ตามลําดับ
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2. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของ
เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลลี้และตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับแผนสามปีของเทศบาลตําบลลี้ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดได้ให้คิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลสามารถดําเนินการได้ตามแผน
พัฒนาได้ในระดับหนึ่งและสามารถแก้ไขปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคเช่น การก่อสร้างถนน ระบบ
ชลประทาน และระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้
ได้ ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากการจั ด สรรงบประมาณนั้ น เน้ น ไปที่ โ ครงการที่ ใ ช้ ง บประมาณสู ง จึ ง ไม่ ใ ห้
ความสําคัญของโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากนักจนทําให้งบประมาณกระจุกตัวอยู่ในเขตใดเขตหนึ่ง
สาเหตุเกิดจากสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการสรรหาจึงมีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่าง
จากสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับพื้นที่ฐานเสียงของตนเอง
และอีกสาเหตุหนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเป็นไปอย่างล่าช้าทําให้การดําเนินการ
ก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้เนื่องจากการประมาณการที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะราคาวัสดุใน
ขณะที่จะดําเนินการแพงกว่าราคาวัสดุที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติและในขณะนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทําให้ไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาดําเนินการ
ก่อสร้างได้ทันทีในปีงบประมาณ
แนวทางการแก้ไขปัญหา การนําความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โครงการมา
จากความต้องการของประชาชนที่ได้รับการประชาคมมาแล้วแม้ว่าโครงการนั้นจะใช้งบประมาณไม่
สูงนักแต่ถ้าเป็นความต้องการอันดับต้นๆ ของประชาชนในพื้นที่ก็ควรดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อทําการช่วยเหลือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และการท่ องเที่ ย ว เทศบาลตํ า บลลี้ ได้จั ด สรร
งบประมาณและประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น
สถาบั น ผ้ า ทอหริ ภุ ญ ชั ย ในการฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ มความรู้ แ ละพั ฒ นาศั กยภาพตลอดจนอุ ด หนุ น
งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตําบลลี้ เป็น
สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลลี้ ส่วนในด้านการท่องเที่ยวนั้นเทศบาลตําบลลี้ยัง
ขาดการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีน้อยและอยู่ห่างไกล
ตลอดจนไม่ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากประชาชนในพื้ น ที่ อีกทั้ งตํ า บลข้ า งเคี ย งมี แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ มี
ชื่อเสียงเช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นต้น
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไม่ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้เท่าที่ควรเนื่องจากมีความต้องการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ดีเสียก่อนจะเห็นได้จากการประชาคมในแต่ละปีโครงการที่เป็นอันดับต้นๆ คือการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งคนรุ่นใหม่นิยมเข้าไปทํางานในตัวเมืองที่มีความเจริญจะเห็นได้
จาก กลุ่ ม ทอผ้ า ตี น จกที่ ข าดคนรุ่ น ใหม่ ม าสานต่ อ ทั้ ง ที่ มี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ เข้ า มาสนั บ สนุ น ทั้ ง
งบประมาณและบุคลากรเป็นจํานวนมาก
แนวทางการการแก้ไขปัญหา เทศบาลตําบลลี้ควรให้ความสําคัญกับโครงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ย ว ควรจั ดทํ าโครงการที่เ ป็น รูป ธรรมเพื่ อพั ฒนาให้ยั่ งยื นไม่ใช่เ พีย งแค่
อุดหนุนงบประมาณและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับชุมชนตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติเท่านั้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสั งคมและวั ฒนธรรม เทศบาลตํา บลลี้มีการส่ งเสริ มการ
อนุ รั กษ์ แ ละถ่ า ยทอดภู มิปั ญ ญาศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ องถิ่ น ให้ กั บ เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลตํ า บลลี้ แ ละได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากสถานศึ ก ษาชุ ม ชน และผู้ นํ า ทางศาสนาเป็ น อย่ า งดี
โครงการด้านวัฒนธรรมจึงเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้งบประมาณจํานวนไม่มากนักส่วนในด้านพัฒนา
สังคม เช่น เบี้ ยยั งชีพต่า งๆ นั้น ทางเทศบาลจะต้องรองบประมาณอุด หนุ นจากส่ วนกลาง ซึ่งทาง
เทศบาลจะทําข้อตกลงกับชุมชนว่าจะโอนเข้าบัญชีหรือให้เจ้าหน้าที่จ่ายเป็นเงินสดสําหรับหมู่บ้านที่
ห่ า งไกลและได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ นํ า ชุ มชนเป็ น อย่ า งดี โครงการพั ฒ นาด้ า นสั งคมอื่ น ๆ เป็ น
โครงการที่ เ ทศบาลตั้ ง งบประมาณอุ ด หนุ น ลงไปให้ เ มื่ อ มี ก ารร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โครงการเหล่านี้จึงไม่ค่อยประสบผลสํ าเร็จมากนักจึงทําให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
ปัญหา อุป สรรค์ที่พบคือ บางโครงการไม่ได้รับ ความสนใจและให้ความร่ วมมื อจากผู้นํ า
ชุมชนและคนในชุมชนมากนักเนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนมี
ข้ อทั กท้ ว งจากสํ า นั กงานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ สตง.ว่ า บางโครงการไม่ ส ามารถตั้ ง งบประมาณ
อุดหนุนได้เนื่องจากไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเทศบาล เช่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ส่วนโครงการที่เกี่ยวกับ ด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ นั้น
ต้องรองบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางซึ่งบางครั้งการโอนงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้าทําให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาลเนื่องจากความไม่เข้าใจ
แนวทางแก้ไข การดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในด้านการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลลี้นั้นได้อุดหนุน
งบประมาณในโครงการป้องกันและรักษาป่าชุมชนให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและยังมีโครงการ
ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกยึดคืนจากผู้บุกรุกอีกทั้งมีโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ําที่สําคัญใน
เขตเทศบาลตําบลลี้ ด้านการบริหารจัดการขยะมีการจัดอบรมเพื่อทําการคัดแยกและทําลายขยะให้
ถูกวิธีในหมู่บ้านที่มีความพร้อมตลอดจนจัดหาที่ทิ้งขยะให้แก่หมู่บ้านโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
การบริหารจัดการเรื่องที่ทิ้งขยะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการด้วยดี
ปั ญ หา อุ ป สรรคที่ พบคื อ โครงการบางส่ ว นไม่ ส ามารถทํ าได้ เ นื่ อ งจากมี ง บประมาณไม่
เพียงพอเพราะต้องนํางบประมาณไปใช้ในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอีก
ปั ญ หาหนึ่ ง นั้ น เกิ ด จากประชาชนนอกพื้ น ที่ เ ข้ า มาบุ ก รุ ก และสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตําบลลี้ เช่นการลักลอบตัดไม้ในป่าชุมชน หรือ
การลักลอบแผ้วถางป่าเพื่อทําไร่ข้าวโพด ตลอดจนการใช้สารเคมีในป่าต้นน้ําเนื่องจากบุคลากรที่ดูแล
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไข การส่งเสริม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประชาชนในเขตเทศบาลตํ า บลลี้ ต ลอดจนสร้ า งภาคี
เครือข่ายในระดับหมู่บ้านและในระดับตําบลเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬาผู้บริหารได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษา
ของเยาวชนในเขตเทศบาลตํ า บลลี้ อี กทั้ งงบประมาณที่ส่ ว นกลางอุ ดหนุ นมานั้ น เป็ น งบอุ ดหนุ น
เฉพาะกิจที่ใช้พัฒนาในด้านการศึกษาเท่านั้นไม่สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้ เช่นงบอาหารกลางวัน
งบจัดซื้อวัสดุการศึกษา เป็นต้น ส่วนในการสนับสนุนด้านกีฬานั้นเทศบาลตําบลลี้ได้จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุกีฬาให้ศูนย์กีฬา
ของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลลี้ยืมไปใช้ในการเล่นกีฬา เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ
เป็นต้น
ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในต้นปีงบประมาณเป็นไป
อย่างล่าช้ า เช่น งบอุดหนุน อาหารกลางวันและนม ครูผู้ ดูแลเด็กเล็กก่อนปฐมวัยขาดการพัฒนา
ความรู้เนื่องจากต้องดูแลเด็กในความรับผิดชอบไม่สามารถเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้หากจะเข้าร่วม
อบรมจะต้องทําการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเด็ก
แนวทางแก้ไขคือ การเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอทําให้
บุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อนํามาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาของเทศบาลได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพั ฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข โครงการพัฒ นาด้านสาธารณสุขทาง
เทศบาลตําบลลี้ได้เห็นถึงความสําคัญในด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมากอีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเป็นอย่างมาก
ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากประชาชนให้ความสําคัญอีกทั้ง
เทศบาลตําบลลี้ยังอยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แห่ง
ด้วยกัน แต่อุปสรรคที่ทําให้โครงการด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขของเทศบาลตําบลลี้เกิดปัญหา
ในปีถัดไป คือ ในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจาก สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.
ทักท้วงว่าการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเทศบาล
แนวทางแก้ไขคือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนําภาระหน้าที่ในด้าน
สาธารณสุขที่เทศบาลตําบลลี้ทําไม่ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในด้านสาธารณสุขต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ในการพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการต่า งๆ ถู กดํ าเนิ นการเกื อบทั้งหมดเนื่องจากคณะผู้บ ริห ารสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลลี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก
ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ บางโครงการเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด และ อําเภอ ซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีการดําเนินงานตาม
โครงการที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ก็ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวได้
แนวทางการแก้ไขคือ ประสานงานและติดตามโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเพื่อให้
การดําเนินโครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้
อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน อธิบายได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถดําเนินการไปเพียงร้อยละ 47.61 ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในเขตเทศบาลตํ า บลลี้ ได้ ทั้งหมด เนื่ องจากการจั ด สรร
งบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเป็นไปอย่างล่าช้าทําให้
การดําเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ เอนก
ณ นคร (2538 :7-8) ที่กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผ ลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสํา เร็จ อัน เป็น ผล
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการหรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้หรือ
ได้คาดหวังไว้และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราพงศ์ กาญจนรักษ์ (2555) ที่พบว่าเกิดจาก
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การที่ ส มาชิ ก ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ โครงการที่ นํ า ไปปฏิ บั ติ เ พราะคิ ด ว่ า โครงการไม่ มี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ
ประชาชน และเกิดปัญหาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ไม่ยุติธรรมกัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถดําเนินการไปได้เพียงร้อยละ 46.15
ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีก่อน อีกทั้งคนรุ่นใหม่นิยมเข้าไป
ทํ า งานในตั ว เมื อ ง ซึ่ งการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และการท่ องเที่ ย วนั้ น เทศบาลตํ า บลลี้ ไ ด้ จั ด สรร
งบประมาณและประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง ในการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ มความรู้ และพั ฒ นา
ศักยภาพตลอดจนอุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลลี้ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลลี้และในส่วนด้านการ
ท่องเที่ยวนั้ นเทศบาลตําบลลี้ยังขาดการพั ฒนาด้านแหล่งท่องเที่ ยวเนื่องจากสถานที่ ที่เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวนั้นมีน้อยและอยู่ห่างไกลตลอดจนไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อีกทั้งตําบล
ข้างเคียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นต้น
และโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลลี้เท่าที่ควรเนื่องจากมีความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีเสียก่อนจะเห็นได้
จากการประชาคมในแต่ละปีโครงการที่เป็นอันดับต้นๆ คือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อริศรา อินยาศรี (2553) ทําการศึกษาเรื่องการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์การปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําพูนจากการ
ประสานแผนพัฒนาสามปี พบว่า ผู้บริหารยังคงไม่ให้ความสําคั ญในการอนุมัติ ผลักดันแผนงาน
โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ชุ ม ชนการจั ด เวที ป ระชาคมยั ง มี ก ารดํ า เนิ น การไม่ ทั่ ว ถึ ง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน หรือเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา
ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานประสาน
แผนพัฒนาสามปี เป็นต้น..............
.....3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรมสามารถดําเนินการไปได้ร้อยละ 63.63 เทศบาล
ตําบลลี้ มีการส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับเยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้และได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ชุมชน และผู้นําทางศาสนา
เป็นอย่างดี โครงการด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนในด้านพัฒนาสังคม เช่นเบี้ยยังชีพต่างๆ
นั้นทางเทศบาลจะต้องรองบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางซึ่งทางเทศบาลจะทําข้อตกลงกับชุมชน
ว่าจะโอนเข้าบัญชีหรือให้เจ้าหน้าที่จ่ายเป็นเงินสดสําหรับหมู่บ้านที่ห่างไกลและได้รับความร่วมมือ
จากผู้นําชุมชนเป็นอย่างดี โครงการพัฒนาด้านสังคมอื่นๆ เป็นโครงการที่เทศบาลตั้งงบประมาณ
อุดหนุนลงไปให้เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2547 : 62)
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ที่ ก ล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ผ ล ขององค์ ก ารจะมี ขึ้ น ได้ ย อมขึ้ น อยู่ กั บ เงื่ อ นไขที่ ว่ า องค์ ก าร สามารถทํ า
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่เบื้องหลัง
ควบคู่ กับ ประสิ ทธิ ผ ลก็ คือ ความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (efficiency) ซึ่ ง หมายถึ ง การมี ส มรรถนะสู ง
สามารถมีระบบการทํางานที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป
4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการไปได้ร้อยละ
62.50 เทศบาลตํ าบลลี้ นั้นได้สนั บสนุ นงบประมาณในโครงการป้องกัน และรักษาป่าชุ มชนให้แก่
หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เท่านั้นซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งตําบล และยังมีโครงการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกยึดคืนจากผู้
บุกรุกอีกทั้งมีโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ําที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลลี้ ส่วนในด้านการบริหาร
จัด การขยะมีการจั ดอบรมเพื่อทํ าการคั ดแยกและทํ า ลายขยะให้ ถูกวิ ธีในหมู่ บ้า นที่มีความพร้ อม
ตลอดจนจัดหาที่ทิ้งขยะให้แก่หมู่บ้านโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารจัดการเรื่องที่ทิ้งขยะ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับ นวพร แสงหนุ่ม (2544 : 94)
ที่ให้รายละเอียดว่าองค์กรที่มีประสิทธิผลนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจากความสามารถ
ของคนในองค์การซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทํางานที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เชื่อมโยงกับกลุ่มทํางาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง จะประกอบด้ ว ย ลั ก ษณะทางพฤติ ก รรมที่ สํ า คั ญ หลาย ประการ ได้ เ เก่ ก าร
สนับสนุนเกื้อกูลกันของสมาชิกผู้บริหารสามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความ
เอาใจใส่สมาชิกในองค์การเป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้ภาวะผู้นํา มีความเชื่อมั่น ศรัทธาไว้วางใจ ซึ่ง
กั น และกั น ของสมาชิ ก และหั ว หน้ า มี ค่ า นิ ย มเเละเป้ า หมายร่ ว มกั น ของกลุ่ ม มี รู ป แบบ การ
ติดต่อสื่อสารที่ดี มีเป้าหมาย การปฏิบัติงานสูง และสร้างความกระตือรือร้นในหมู่พนักงาน
5. ยุ ทธศาสตร์ ด้า นการศึ กษาและการกี ฬาสามารถดํา เนิน การไปได้ร้ อยละ 87.50 การ
พัฒ นาด้ า นการศึ กษาและการกี ฬาทางเทศบาลตํา บลลี้ ได้ ดํ าเนิ น โครงการตามแผนพั ฒ นาเกื อบ
ทั้งหมดเนื่องจากผู้บริหารได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาของเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลลี้และอีก
เหตุผลหนึ่งก็คืองบประมาณที่ส่วนกลางอุดหนุนมานั้นเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ใช้พัฒนาในด้าน
การศึกษาเท่านั้นไม่สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้ เช่นงบอาหารกลางวัน งบจัดซื้อวัสดุการศึกษา เป็นต้น
ส่วนในการสนับสนุนด้านกีฬานั้นเทศบาลตําบลลี้ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้าน และ
ประชาชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุกีฬาให้ศูนย์กีฬาของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตํ า บลลี้ ยื ม ไปใช้ ใ นการเล่ น กี ฬ าเช่ น ลู ก เปตอง ลู ก ฟุ ต บอลลู กตะกร้ อ เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ วราพงศ์ กาญจนรักษ์ (2555) ได้ศึกษาการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ
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ของเทศบาล ตํ า บลบ้ า นส้ อง อํ า เภอเวี ย งสระ จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่ า ด้ า นการศึ กษา กี ฬา
นันทนาการ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากสมาชิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างดีมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารจากในฝ่ายบริหารของเทศบาลการ
ร่วมมือในการนําโครงการไปปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการติดต่อประสานงานกันตลอด
และประชาชนในท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือกันมากเมื่อมีการไปขอความคิดเห็นขอใช้ ที่ดินหรือให้
ประชาชนเข้ามาร่วมกันในการนําโครงการไปปฏิบัติ
6. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุ ขสามารถดําเนินการไปร้อยละ 87.50 ประชาชนให้ความ
ร่ ว มมื อ ดี ม ากเนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ อ งสุ ข ภาพความเป็ น อยู่ ข องตนเองและชุ ม ชน การพั ฒ นาด้ า น
สาธารณสุขทางเทศบาลตําบลลี้ได้เห็นถึงความสําคัญในด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมากโครงการต่าง ๆ
ที่อยู่ในแผนพัฒนาถูกดําเนินการเกือบทั้งหมดและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข
นั้นมีน้อยมากเนื่องจากประชาชนให้ความสําคัญอีกทั้งเทศบาลตําบลลี้ยังอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลจํ า นวน 2 แห่ ง ด้ ว ยกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
พระทวี ศักดิ์ ยรรยงค์ (2554) ที่ พบว่ าด้ า นสังคมและสาธารณสุ ขประชาชนได้ รับ ประโยชน์ จ าก
องค์การบริหารส่วนตําบลมากซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การยกระดับคุณภาพชีวิต การใช้อํานาจในการจัดบริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของประชาชนในท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง – การบริหารสามารถดําเนินการไปได้ร้อยละ 82.92 การพัฒนา
ด้ า นการเมื อง-การบริ ห าร โครงการต่ า งๆ ถู กดํ า เนิ น การเกื อบทั้ งหมดเนื่ อ งจากประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญในด้านนี้เป็นอย่างมากและในบางโครงการเป็นการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด และ อําเภอ ซึ่งหากหน่วยงาน
เหล่านี้ไม่มีการดําเนินงานตามโครงการที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ก็ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ มนูญ วงศ์นาร (2534 :67) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า เกณฑ์ในการวินิจฉัยของ
องค์การประสิทธิผล คือ ความ ร่วมมือช่วยเหลือกันทํางานโดยมุ่งสู่จุดหมาย และความรู้สึกเป็นอิสระ
ในการเสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึก ในการแก้ปัญหานั้นจะเป็นการปฏิบัติที่มุ่งต่อผลอย่างแท้จริง
และบรรยากาศการทํางานเป็นแบบให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เกื้อกูลไปอย่างอิสระโดยเต็มใจ
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ข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบาย
1) เทศบาลตําบลลี้ควรมีการบูรณาการแผนการการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ต่างๆร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) เทศบาลตําบลลี้ควรวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปสู่
การสร้างสินค้า แหล่งท่องเทียวที่เป็นจุดขายของพื้นที่
3) เทศบาลตําบลลี้ควรหาแนวทางการบรรจุ/จ้างบุคลากรเพิ่มตามความเหมาะสม
ของงานรวมถึงพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่มีอยู่ของเทศบาลตําบลลี้
ด้านปฏิบัติ
1) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลี้ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายในระดับหมู่บ้านและใน
ระดับตําบลเพื่อการอนุรักษ์
2) เทศบาลตําบลลี้ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลลี้
ด้านวิจัย
1) ควรมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการนํายุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตําบลลี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
2).ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
เทศบาลตําบลลี้
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