
ส่วนที่  1 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2556–2560) เทศบาลต าบลสุเทพ 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

“ต าบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งแห่งประชาสังคม 
วัฒนธรรม และสุขภาวะ ภายในปี 2560” 

 
 ประชาสังคม หมายถึง การที่ประชาชนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน 
หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างและมีระบบการจัดการในระดับ
กลุ่ม 
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม เป็นแบบแผน
ประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน
สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา อันจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
 สุขภาวะ หมายถึง  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (หรือทางจิต
วิญญาณ) 
  สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสิ่งแวดล้อมดี 
  สุขภาวะทางจิต  หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
  สุขภาวะทางสังคม  หมายถึง   การอยู่ร่วมกันดัวยดีในครอบครัว ในชุมชน ที่ท างาน 
สังคม โลก รวมถึงการบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เป็นต้น 
  สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูงเข้าถึงความจริง
ทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุดซึ่งหมายถึงพระนิพพาน 

2. พันธกิจ (Mission) 
2.1 พัฒนาผังกายภาพต าบล ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การจราจร การคมนาคม และการขนส่ง 
2.2 พัฒนาการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
2.3 จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่

ต าบล และเข้าไปมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกเขตพ้ืนที่ต าบล 
2.4 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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2.5 พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

2.6 รกัษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3. เป้าประสงค์ (Goal) 
3.1 ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและ

การท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3.2 ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจและร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม 

3.3 ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลสุเทพมีจิตส านึก และพัฒนาเป็นเครือ ข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้าน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 

3.4 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในต าบลสามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของต าบลให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ เป็นเอกลักษณ์และมี คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

3.5 ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากเทศบาลต าบลสุเทพอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 

3.6 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับ
สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 

3.7 เทศบาลต าบลสุเทพมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล และการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. ค่านิยม (Values) 
4.1 ซื่อสัตย์ สุจริต 
4.2 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4.3 ยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม 
4.4 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
4.5 มีส่วนร่วม 
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5. วัฒนธรรม (Culture) 
5.1 ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
5.2 ให้ความส าคัญและสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
5.3 สมานฉันท์ 
5.4 ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
5.5 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 

 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
1.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน คือ 
 1.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคม และการขนส่งโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย 
1.2   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 
 1.2.1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.2.2  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
2.1    พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

2 กระบวนงาน คือ 
2.1.1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจ 
2.2   สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน คือ 

2.2.1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่ างๆ ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินให้สามารถด าเนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการ
รวมกลุ่ม (Cluster) เพ่ือยกระดับสินค้า/บริการ 

2.2.2  เชื่อมโยงแหล่งวิจัย และพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยีระบบ
บริหารจัดการและควบคุมการผลิตการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนเพ่ิมคุณภาพและมูลค่าสินค้า/
บริการ 

2.2.3  ส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 
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2.3   ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 
กระบวนงาน คือ 

2.3.1  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเ พ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้าน
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมผสานกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 

2.3.2  สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ 
2.3.3  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในชุมชนตั้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสู่การตลาด 
2.3.4  ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การลดค่าใช้จ่ายการกระจายสินค้า เช่น การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

3.1    ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 

3.1.1  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
ทรามลง โดยการส่งเสริมปลูกป่าในพ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่สาธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร การปลูกฝังเรื่อง
การก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ า ล าคลอง ลดการเผาป่า 

3.1.2  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน คือ 
3.2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบ

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3.2.2  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.2.3  บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าระหว่างหน่วยงาน

และภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 

4.1.1  จัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้
เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
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4.1.2  ปลูกฝังจิตส านึกในระดับครอบครัวอันเป็นสถาบันรากฐานของการปลูก
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 

4.1.3  พัฒนาระบบข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
4.1.4  อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่นรณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา 

การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน 
4.2   ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบด้วย 4 

กระบวนงาน คือ 
4.2.1 สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมเพ่ือให้ชุมชนและเยาวชนเห็นความส าคัญของประเพณี วัฒนธรรมล้านนา 
4.2.2  การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรม

จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 
4.2.3   ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2.4  เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและเหมาะสม 
4.3   ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน คือ 

 4.3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา มี
การออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 

 4.3.2  สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้คงเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม
ล้านนา และที่เก่ียวข้องในการบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

 4.3.3  ตรวจสอบโบราณสถานและโบราณวัตถุและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการบูรณะ 
ปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
5.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน คือ 

 5.1.1   จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพ และการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

 5.1.2   สร้างโอกาสของการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับกลุ่มที่แตกต่างในสังคม
อย่างทั่วถึง 

 5.1.3   ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจเพ่ือการพ่ึงพา
ภายในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง 
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5.2   ส่งเสริมสุขภาวะ ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 
5.2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้ านสร้ าง เสริมสุ ขภาพ  ป้องกัน โรค 

รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขยายผลและเผยแพร่สู่ชุมชนอ่ืน 
5.2.2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
5.3  สงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาส ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 

 5.3.1   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
 5.3.2   ก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งใน

ด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต เพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
5.4   ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 

 5.4.1   ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้ 

 5.4.2   ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือขา่ยอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน (ภาครัฐ/ผู้สูงอายุ/
เยาวชน/กลุ่มอ่ืนๆ) เพื่อการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 6.1   ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน ประกอบด้วย 4 

กระบวนงาน คือ 
6.1.1   ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือและการแสดง

ความรับผิดชอบต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมในชุมชน และสังคมในวงกว้าง 
6.1.2   สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาความเข้มแข็ง และความสามัคคีของ

หมู่บ้าน 
6.1.3   สร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 

และรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน 
6.1.4   รณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 

6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแก่ชุมชน ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 

 6.2.1   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เช่น ต ารวจบ้าน กลุ่มดับไฟป่า 
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพ่ือ
ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
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 6.2.2   พัฒนาและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียงในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

6.3    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน คือ 
 6.3.1   ศึกษากลุ่มเสี่ยงอันเป็นผลมาจากกระบวนการค้ายา และบูรณาการความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กร
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 
 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
7.1   เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 

กระบวนงาน คือ 
 7.1.1  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน โดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
 7.1.2  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

ตลอดจนพัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใสโดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี หรือข้อตกลงความ
ร่วมมือ และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย 

 7.1.3  ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามที่กฎหมายก าหนดและส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

7.2   สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน คือ 
 7.2.1  เสริมสร้างจิตส านึก สร้างขวัญและก าลังใจ และกระบวนทัศน์ในการท างานของ

บุคลากรท้องถิ่นในทุกระดับ 
 7.2.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
7.3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม ประกอบด้วย 1 

กระบวนงาน คือ 
 7.3.1  ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาค
ส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” 
(City of Life and Prosperity) 

เป้าประสงค์หลัก 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจสมดุล สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
6.1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ังคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์และกระบวนงาน 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ และครบวงจร

ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 
 1.1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
 1.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 1.1.4 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 4 

กระบวนงาน คือ 
 1.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในการประกอบ

ธุรกิจ 
 1.2.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ 
 1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางธุรกิจ 
 1.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรที่เป็นธรรมอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 

 1.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้และการผลิต
การเกษตรที่เหมาะสม 

 1.3.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนทางการเกษตร 
 1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของสินค้าเกษตร 
 1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร 
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1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาต่อยอดในการผลิตและการบริการเชิง
ธุรกิจอย่างมีคุณค่า ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 

 1.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
 1.2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพเหมาะกับตลาด 
 1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจที่เป็นระบบ 

6.1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์และกระบวนงาน 
2.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน 

คือ 
 2.1.1  พัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับท้องถิ่นและชุมชน 
 2.1.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนในทุกระดับ 
 2.1.3 เสริมสร้างการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาคและ ASEAN 
2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน คือ 

 2.2.1  บริหารจัดการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม 
 2.2.2  ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
 2.2.3 เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตตลักษณ์ล้านนา 

2.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 
 2.3.1  การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักศาสนา 
 2.3.2  สร้างค่านิยมเชิดชูคนดี 
 2.3.3 เสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์และน่าอยู่ 
 2.3.4 ขยายโอกาสให้ทุกภาคส่วนในการท างานเพื่อสังคม 

2.4 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และความหลากหลายของ
ประชากร ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 

 2.2.1  เสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม 
 2.2.2  พัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุและสถานการณ์ปัญหา 
 2.2.3 พัฒนาคุณภาพแรงงานและโอกาสในการสร้างรายได้ 

2.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
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6.1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สะอาด 

 กลยุทธ์ 
3.1 มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ 
3.2 มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.3 มุ่งเน้นการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 กลยุทธ์และกระบวนงาน 

4.1 มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง และส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาค
ส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน คือ 

 4.1.1  การสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อ                 
ภัยคุกคาม 

 4.1.2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 4.1.3 การพัฒนาสร้างมาตรฐานการบริหารการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ 

เป็นธรรม 
4.1.4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟูร่วมกัน 

6.1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

 กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ความรู้ด้าน ICT และการให้บริการที่

เป็นเลิศ 
5.2 เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
5.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 
5.4 เสริมสร้างการท างานเชิงรุกและเครือข่ายภาคการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

  



 
13 

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภา

เทศบาลต าบลสุเทพ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2555 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

“การพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

1. การจัดสรรงบพัฒนาหมู่บ้าน 

 จัดสรรงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมและเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยการท า
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการวิธีการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยหมดปัญหาขยะไม่มีตกค้าง และลด
งบประมาณในการก าจัดขยะจากปีละกว่า 20 ล้านบาท เหลือเพียงไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท 

 จัดให้มีอาสาสมัครผู้ดูแลรักษาความสะอาดประจ าทุกหมู่บ้าน 

 จัดหน่วยบริการตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ และพ้ืนที่เอกชนที่รกร้างว่างเปล่า และน ามาย่อยสลาย
เพ่ือจัดท าปุ๋ยหมักบริการประชาชน 

 คืนธรรมชาติให้ดอยสุเทพตามแนวพระราชด าริ โดยใช้วิธีธรรมชาติบ าบัด ประหยัดเรียบง่าย และ
ได้ประโยชน์สูงสุด คืนน้ าใสสู่ชุมชนน้ าตกมณฑาธารและน้ าตกห้วยแก้ว 

 สนับสนุนงบประมาณสร้างและบ ารุงรักษาสุสานประจ าหมู่บ้าน พร้อมจัดระบบอ านวยความ
สะดวก เช่น จัดให้มีรถประชาสัมพันธ์ รถเคลื่อนย้ายศพ และอุปกรณ์พิธีศาสนา 

 ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน 

3. การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ให้มีความเข้มแข็งและสามัคคี เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาต าบลสุเทพ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 

 สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งของ สพป. และสพม. เขต 34 ทุก
โรงเรียนในชุมชนให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

 สนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีและด้อยโอกาส 

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) ทั้งสายสามัญ อาชีพ และกลุ่ม
สนใจ 
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 ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งขยายบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสุเทพ 

 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยการสนับสนุนอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการและอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่นักเรียนครบทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น และทุกคน 

 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พร้อมจัดสวัสดิการเพ่ืออ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง เช่น จัดให้มีรถรับส่ง และลดค่าใช้จ่ายในการเรียน ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนเพ่ือความเป็นเลิศทั้งระดับหมูบ้าน
และต าบล เช่น สร้างชมรมกีฬา จัดระบบการแข่งขันที่ต่อเนื่อง จัดหาผู้ฝึกสอน วัสดุอุปกรณ์กีฬาที่มี
คุณภาพ น าระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

 ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมให้การอบรม ปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศวิทยาในพ้ืนที่อุทยานดอยสุเทพ -ปุย และ
โบราณสถานที่ส าคัญ 

 พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และยุวมัคคุเทศก์ให้เป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพและเป็นหน้าเป็นตาของ
ต าบลสุเทพ 

4. การสาธารณสุข 

 พัฒนาศูนย์บริการศูนย์สาธารณสุขเพ่ือยกระดับเป็นโรงพยาบาลประจ าต าบล ที่ให้บริการได้
หลากหลาย ทั้งการทันตกรรม การรักษาเป็นผู้ป่วยใน และการส่งต่อ เป็นต้น 

 ขยายศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมถึงเขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย 

 จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อย่างทั่วถึง 

 สนับสนุนการแพทย์ทางเลือก หรือแพทย์แผนไทย อาทิ การใช้สมุนไพร อบ นวด ประคบ โภชน
บ าบัด โยคะ การฝึกหัวเราะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 สนับสนุนโครงการบริการตรวจคัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจก ตัดแว่นสายตา ใส่หูฟัง
ส าหรับผู้ป่วยหูหนวก และใส่ฟันปลอมทุกกลุ่มอายุ ให้มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของสูงอายุ 

 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปี พร้อมจัดพนักงานเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยพิการและผู้ป่วย
เรื้อรัง 

 พัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และตั้งกองทุนสวัสดิการ   อสม. 

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 

 พัฒนาร้านค้าชุมชนเพ่ือส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ต าบลของกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีบทบาทและความเข้มแข็ง 
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 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เพื่อใช้เป็นหลักพัฒนาประชาชน ครอบครัว และชุมชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
พร้อมจัดหาสถานที่จ าหน่าย 

6. การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนทุก
เพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย เช่น ชุดรับขวัญทารกแรกเกิด สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ 

 จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและพิการ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษา ส่งเสริมอาชีพตาม
ความเหมาะสม และบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ต่อยอดจากที่ท าได้เดิม ให้มีความสามารถมากข้ึน 

7. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและงานบรรเทาสาธารณภัย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. และสถานีต ารวจใน
การตรวจตรารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์และ
งบประมาณ 

 จัดระเบียบจราจรภายในหมู่บ้าน ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 

 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 จัดให้มีแสงสว่างในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เพ่ือป้องกันเหตุร้าย 

 จัดตั้งศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ที่มี
ศักยภาพ 

8. การบริหารจัดการเพื่อการบริการประชาชน 

 บริหารจัดการและบริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชน และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสุเทพ เพ่ือให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ธรรมให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 บริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ที่
มีหรือรับผิดชอบในพ้ืนที่ อาทิ เกษตร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน สถานีต ารวจ โรงเรียน อุทยานแห่งชาติฯ 
และองค์กรมหาชน 

* นโยบายทั้งหมดใช้งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต าบลสุเทพทั้งหมด 
 


