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ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 แผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ในส่วนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ความเป็นมา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน านโยบาย
รัฐบาล 11 ข้อ ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน และประเด็นปฏิรูปของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรม มาใช้เป็นกรอบในการจัดท า และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป พร้อมนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน ตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 
และ Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนา อปท. 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทาง และกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ และ
ให้ส านักงานฯ รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศให้
ส านักงานฯ พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
  1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 
  2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สอดคล้อง และสะท้อนถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา  
  3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลไก
ทางกฎหมาย และกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ทั้งนี้ ให้ส านักงานฯ เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรี 
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  4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ส านักงานฯ ประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่ าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
คุณภาพด้านการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น    
ท าให้การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
  (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  สถานะของประเทศ ประกอบด้วยหลาย ๆ ด้าน 
  ด้านเศรษฐกิจ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต
สู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง การลดลงของความแข็งแกร่ง
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบ
เศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต สถานการณ์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น   
  ด้านสังคม โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มี
พัฒนาการ  ไม่สมวัย และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดล ง 
และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้น



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ ๕๒ 
 

ช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอใน
การยังชีพ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง และรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
เริ่มเสื่อมถอย และสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนา
จ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมื อง ความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ด้าน
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
จากสถานะของประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
วัตถุประสงค์  
  -  เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  -  เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคงทาง
พลังงาน 
  -  เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ และสนับสนุนการ
เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  -  เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
  -  เพ่ือให้ท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่รวม ทั้งมี
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 
เป้าหมายในภาพรวม 
  -  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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  -  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม 
  -  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
เข้าสู่ระบบดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ 
รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
  -  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่งค่ังทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
  -  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  -  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และ
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  -  ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ก้าวสู่ประเทศรายได้สูง  
  -  พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  -  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  -  เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  -  สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  -  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ

การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู 
และดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ ๕๔ 
 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ง

ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย โทร

โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ โอกาส 
และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้น
การดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพัน และพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้อง
ในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค  
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1.3 THAILAND 4.0 
  “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง
หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในศตวรรษท่ี 21   
  ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก  
  “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิต และขายพืชไร่ พืชสวน เป็นต้น  
  “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิต และขายรองเท้า 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  
  ปัจจุบัน (2559) “ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต และ
ขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 
และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคท่ีสี “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็น
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการ
วางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  
อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดล
เศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 
  3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
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  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การ
ปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้ง
ในและระดับโลก  

 
 
1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลัก     
ธรรมาภิบาลเพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผน
ระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา 
สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
  1. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  2. ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้น จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  - พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
  - พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  - พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถรางเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 
  - สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการ
พัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการ บนพ้ืนฐานของความรู้ และวัฒนธรรมภูมิ
ปญัญา 
  (๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการ
ผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
  (๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
  (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การ          
พ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
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  แผนพัฒนาจังหวัด 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ                                       

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” 
  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับ

ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  1.1 ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
  1.2 สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเชื่อมโยงกับ

ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
  1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  2.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
 2.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 2.4 พัฒนาคุณภาพ และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
 2.5 พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3.2 เสริมสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ 
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3.3 พัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนให้ 
เหมาะสมและยั่งยืน 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างความมั่งคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
 4.1 บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และอาชญากรรม 
 4.2 เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4.3 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี                     
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  5.1 พัฒนาขีดความสมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  5.2 เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
  5.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  5.4 เสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว  

      และท่ัวถึง 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 

 พันธกิจ 
  1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
  3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ต าบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(6) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ               

ขั้นพ้ืนฐานให้มมีาตรฐาน ทั่วถึง และเพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการอบรม พัฒนา และเสริมทักษะอาชีพ โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 

(1) บริหารจัดการและให้บริการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
(2) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ได้รับการดูแล และรักษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบล 

(2) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 
(4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
(1) เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 
(3) เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมอย่างมี 

คุณภาพ 
(4) สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และสังกัดอ่ืนๆ 

รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย 
(5) จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชนและเสริมสร้างครอบครัวให้เข็มแข็ง มีสัมพันธภาพ

ที่ดีเกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในชุมชน 
(1) เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้แก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
(1) การเข้าถึงข้อมูลและระบบการบริการที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
(2) ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานตลอดถึงภาคประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
(3) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ การ

ให้บริการและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ร้อยละของจ านวนประชาชนทีไ่ด้รับการอบรม พัฒนา และเสริมทักษะอาชีพ มีความรู้ มี

ฝีมือสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(2) จ านวนหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้ เข้าใจและน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
(1) ร้อยละท่ีลดลงของการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาล 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(1) ร้ อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อการอนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟู  และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2) การท่องเที่ยวในต าบลมีมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
(1) ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการบริการสาธารณสุข 
(2) ร้อยละของหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 
(3) ร้อยละความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้าน

กีฬา 
(4) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล และสังกัดอ่ืนๆ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย 
(5) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์และเสริมสร้าง

ครอบครัวให้เข็มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 

(1) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดเหตุสาธารณภัย 
(3) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
(1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าถึงข้อมูลและระบบการบริการที่

ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 
(2) ร้อยละของบุคลากรเทศบาลต าบลสุเทพได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
(3) ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการ

ท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตคอรัปชั่น 

2.5 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 

(3) ส่งเสริมการออมในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
(2) การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
(3) การบริหารจัดการด้านการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2) อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
(1) ส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน 
(2) ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในชุมชน 
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
(1) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(2) สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลสุเทพ คือ 

“เป็นต าบลแห่งประชาสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว 
สร้างสุขภาวะที่ดี อันจะน ามาซึ่งความผาสุกของประชาชน” 

 2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด จะต้องสอดคล้องกับแนวพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด รวมทั้งเชิญผู้แทนจาก
ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดไปจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปเป็นกรอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ไปใช้ก าหนดเป็น
กรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยค านึงถังปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้น ายุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องตามพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

3.  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลสุเทพ ได้ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศ
ภายในต าบลสุเทพและภายนอกต าบลสุเทพ และการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการประชุม ประชาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength : S) 

(๑) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
(๒) มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
(๓) มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม 
(๔) มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน 
(๕) มีวิถีชีวิตที่หลากหลาย ของคนเมืองและชนเผ่า 
(๖) การคมนาคมในต าบลและการติดต่อภายนอกสะดวก ทั่วถึง 
(๗) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 
(๘) มีสถานที่ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
(๙) ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
(๑๐) ประชากรมีความรู้ วุฒิการศึกษาสูงและหลากหลายอาชีพ 
(๑๑) เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาล

ในหลายรูปแบบ 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
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(๑) ชุมชนขาดความสามัคคี ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
(๒) ผู้น าชุมขนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
(๓) ขาดการรวบรวมข้อมูลของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน 
(๔) การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(๕) มีประชากรแฝงในพ้ืนที่จ านวนมาก 
(๖) ปริมาณขยะจ านวนมาก ขาดการคัดแยกขยะ 
(๗) พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคหลายหน่วยงานส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
(๘) การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ท่ัวถึง 
(๙) การให้บริการทางด้านสาธารณสุขยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(๑๐) ลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความแตกต่างกัน 
(๑๑) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมืองท าให้ความส าคัญของประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ

ต่างๆ ลดลง 
(๑๒) ประชาชนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในต าบลจ านวนมาก ท าให้สัมพันธภาพในชุมชนไม่ค่อยแน่นแฟ้น 
(๑๓) ยังไม่มีการจัดท าผังแม่บททางกายภาพอย่างเป็นระบบท าให้ยากต่อการพัฒนาในเชิงองค์รวม 

โอกาส (Opportunity : O) 
(๑) เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ มีผลท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
(๒) มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย 
(๓) มีพ้ืนที่ติดต่อ อปท. ต่างๆ โดยรอบ สามารถประสานงาน แผนงาน/โครงการร่วมกัน 
(๔) ภาครัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
(๕) การเปิดประชาคม AEC ซึ่งมีการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้าน

เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
(๖) สื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ 

อุปสรรค (Threat : T) 
(๑) มีเด็กต่างด้าวเข้ารับบริการทางการศึกษามากกว่าคนในพ้ืนที่ 
(๒) ระเบียบราชการ หรือข้อกฎหมายของประเทศท่ีล้าหลัง 
(๓) รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการให้กับเทศบาลไม่เพียงพอ 
(๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปัญหาจากสภาพแวดล้อมและภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้พืชผลบางชนิดมีผลผลิตต่ า หรือเกิดความเสียหาย 
(๕) มีการแข่งขันทางการเมืองระดับชาติ ภาคการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพ นักการเมืองขาด

จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
(๖) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(๗) คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ ๖๗ 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ต าบลสุเทพเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์รวมทางด้าน

การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม พิธีกรรมต่างๆ  ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น ม้ง ลีซู ที่รู้จักของคนไทยและต่างชาติ เป็นที่ตั้งของพระต าหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศ สนามบินนานาชาติ ภาครัฐสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคม AEC ท าให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ อีกทั้งมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ส าคัญๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ฯลฯ ท าให้เราสามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น (เทศบาลต าบลสุเทพเป็นทางผ่านของ
แหล่งท่องเที่ยว) มีสถาบันการศึกษานานาชาติตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงท าให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้พ้ืนที่เป็นแหล่ง
ส่งเสริมอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกายภาพชุมชนมีป่าไม้ใกล้เมืองมีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการเทศบาลสุเทพมีการบริหารที่เป็นระบบ มีบุคลากรโดดเด่น ทรัพยากร
บุคลากรที่หลากหลายและเข้มแข็ง คณะผู้บริหารมีความสามารถ มีนโยบายที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สะดวกรวดเร็ว มีการส่งเสริมการศึกษาให้แก่คนในชุมชนทุกระดับ มีการ
ควบคุมดูแลปัญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรม กระทั่งได้รับรางวัลการบริหารและการจัดการที่ดี 
นอกจากนี้ ในพ้ืนที่มีสนามกีฬากลางระดับต าบลที่เป็นมาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
และมีบุคลากรในพ้ืนที่ที่มีความรู้ ความสามารถจ านวนมากที่สามารถช่วยพัฒนา มีสื่อมวลชนจาก
ภายนอกให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาประชากรแฝงจ านวนมาก ยาเสพติด เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลสุเทพมีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบกว้างทั้งชุมชนบนที่สูง และชุมชนเมืองที่มี
ประชาชนหนาแน่น สถานประกอบการในพ้ืนที่จ านวนมาก เช่น หอพัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง อาคาร
สูง และปัญหาประชากรแฝงที่จ านวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหา
การจราจร ถนนคับแคบเพราะเป็นเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอต่างๆ ท าให้รถติด ปัญหาหมอกควัน ขยะ น้ า
เสีย สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน ไฟกิ่งไฟส่องสว่างและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคยังไม่
ทั่วถึง ขาดรถสุขาเคลื่อนที่ ขาดเครื่องจักรกลในการพัฒนาพ้ืนที่ อีกทั้ง ส านักงานเทศบาลคับแคบส าหรับ
การให้บริการประชาชน ที่จอดรถไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างเทศบาลกับประชาชนยังมีน้อย คนในชุมชน ผู้น าชุมชน มีความแตกต่างด้านความคิดส่งผลให้ขาด
ความสามัคคี เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ขาดการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ พ้ืนที่เทศบาลต าบลสุเทพ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อุทยาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนา การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอ และยังเผชิญกับข้อจ ากัดด้านกฎหมาย
การกระจายอ านาจทีไ่ม่ชัดเจน ขาดความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าในชุมชน ปัญหาค่าครองชีพของคนในพ้ืนที่ 
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ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่น  และการพัฒนาของคนในพ้ืนที่ 
ประกอบกับจ านวนประชากร และนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างอาคาร ตึกสูง บดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดปัญหาด้านการจราจร อุบัติเหตุ อาชญากรรม การปล่อยน้ าเสีย สิ่งปฏิกูลในที่
สาธารณะท าให้เกิดปัญหามลภาวะ การแข่งขันทางการเมืองและการเมืองเข้ามาแทรกแซงท าให้การ
บริหารงานของเทศบาลไม่ราบรื่น ระเบียบราชการ ข้อกฎหมายหลักที่ล้าหลัง ยากต่อการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ พ.ศ. 2561-2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท. ๐1 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และเท่า

เทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    

มั่งคั่งและยั่งยืน 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ         

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สร้างคุณค่าและความ
โดดเด่นด้าน

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ยกระดับ เชื่อมโยง สร้าง
เครือข่าย การค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน  
ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่ม
สู่ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ

มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ 
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรมความรู้        

ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 
และพัฒนาศักยภาพคน

ให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

การสร้างความมั่งคง 
ปลอดภัย และความสงบ

สุขของประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่ม ี                    
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และเป็นธรรม 
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ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้าน

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ               
ข้ันพื้นฐานให้มี

มาตรฐาน ทั่วถึง และ
เพียงพอ 

ประชาชนในกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ได้รับการ
อบรม พัฒนา และ
เสริมทักษะอาชีพ 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีรายได้

เพิ่มข้ึน 

1. บริหารจัดการและ
ให้บริการด้านการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร    
ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศน์อย่าง

ย่ังยืน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี              

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

การป้องกนับรรเทา                   
สาธารณภัยและ

การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย

ในชุมชน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรม และสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
ต าบล 

1. เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัย ให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

1. เตรียมความ
พร้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. การเข้าถึงข้อมูลและ
ระบบการบริการที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 

เป้าประสงค ์

2. ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ได้รับการ
ดูแล และรักษา 

2. จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และเช่ือมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน 

4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดให้นกัท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
มากขึ้น 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพตนเองและ
ชุมชน 

3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านกีฬา และ
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 

4. สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล และ
สังกัดอ่ืนๆ รวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5. จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่
ประชาชนและเสริมสร้าง
ครอบครัวให้เข็มแข็ง มี
สัมพันธภาพที่ดีเกิดความ
อบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 

2. ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน พนักงาน
ตลอดถึงภาคประชาชน
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ การ
ให้บริการและการ
จัดการตามหลัก               
ธรรมาภิบาลโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร   

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

การป้องกนั 
บรรเทา                    

สาธารณภัยและ
การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย

ในชุมชน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

2. เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
และถ่ายทอด
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่
ประชาชน 
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พัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้าง

พื้นฐาน 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการ และ
ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรบั 
AEC 

ส่งเสริมการออมใน
ทุกระดับ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย

ชุมชน 

การควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะและ

มลภาวะในชุมชน 

กลยุทธ ์

การบริหารจัดการ
ด้านการสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์และส่งเสริม
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ               

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว

ในชุมชน 

ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อบายมุข 

สร้างจิตส านึกและ
พัฒนาขีด

ความสามารถ
บุคลากรท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

ในการตรวจสอบ
ควบคุม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

พัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมสุขภาวะของ
คนในชุมชน 

ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน 

พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมา           

ภิบาล 

แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ตามแบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ผลผลิต/โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร ์(Strategic Map) 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
  
  
  
 
 
 
  

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 

การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ตาม
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม
และระบบ

นิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน 

 

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และ               
สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

 

การป้องกัน
บรรเทา 

สาธารณภัย
และการ

รักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน

ชุมชน 
 

การบริหาร
จัดการ

บ้านเมือง
ที่ด ี
 

ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน ด้าน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ               
ข้ันพื้นฐานให้มี
มาตรฐาน 
ทั่วถึง และ
เพียงพอ 

เป้าประสงค ์

ประชาชนใน
กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ได้รับการ
อบรม พัฒนา 
และเสริมทักษะ
อาชีพ โดยยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

1. บริหาร
จัดการและ
ให้บริการด้าน
การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
2. ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ 
ได้รับการดูแล 
และรักษา 

1. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
มรดกทาง
วัฒนธรรม 
และสถานที่
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติใน
ต าบล 
2.จัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงสู่
ประชาคม
อาเซียน 
4. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวมาก
ข้ึน 

1. เสริมสร้าง
สุขภาพ
พลานามัย ให้
ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึงการ
บริการ
สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
2. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน 
๓. เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
กีฬา และ
กิจกรรมอย่างมี 
คุณภาพ 
๔. สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
ของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 
และสังกัดอื่นๆ 
รวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
๕.จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชนและ
เสริมสร้าง
ครอบครัวให้เข็ม
แข็ง มี
สัมพันธภาพท่ีดี
เกิดความอบอุ่น 
รวมท้ังการ
พัฒนาสตรี 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุ

1. เตรียมความ
พร้อมและเพิ่ม
ขีดความ 
สามารถในการ
บริหารจัดการ
ด้านป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
2. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
และถ่ายทอด
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย
ให้แก่ประชาชน 

1. การเข้าถึง
ข้อมูลและ
ระบบการ
บริการที่
ทันสมัยและ
รวดเร็ว 
2. ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
พนักงาน
ตลอดถึงภาค
ประชาชน
ได้รับการ
เพิ่มพูน
ความรู้ 
ทักษะและ
ทัศนคติใน
การปฏิบัติ 
งาน 
3. พัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติ
ราชการ การ
ให้บริการและ
การจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
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1. การพฒันาและ
ปรับปรงุระบบ
ข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ 
(อย่างน้อยปีละ 1 
หมู่บ้าน) 
2. ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การปรับปรงุและ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
(อย่างน้อยร้อยละ 
80/ปี) 

1. ร้อยละของ
จ านวนประชาชนที่
ได้รับการอบรม 
พัฒนา และเสริม
ทักษะอาชีพ มี
ความรู้ มีฝีมือ
สามารถประกอบ
อาชีพหรือมีรายได้
เพิ่มข้ึน (อย่างน้อย
ร้อยละ 70/ปี) 
2. จ านวนหมู่บ้าน
ที่มีการเรียนรู้ 
เข้าใจและน า
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาปฏิบัติ
เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิต (ปีละ 2 
หมู่บ้าน) 

1. เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ
การสุขาภิบาล
ลดลงร้อยละ ๒ ต่อ
ปี 
2. ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ 
อย่างน้อยร้อยละ 
80/ป ี

1. ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
และสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐/ป ี
2. มีการ
ด าเนินการตาม
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวปีละ ๑ 
มาตรฐาน 

๑. ร้อยละของ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ได้รับการบริการ
สาธารณสุข (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2/ปี) 
๒. ร้อยละของ
หมู่บ้านมีส่วนร่วมใน
การจัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2/ปี) 
๓. ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านกีฬา (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2/ปี) 
๔. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2/ปี) 
๕. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สงเคราะห์ รวมทั้ง
การพัฒนาสตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2/ปี) 

1. ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทา             
สาธารณภัย (เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2/ปี) 
2. ร้อยละที่ลดลง
ของการเกิดเหตุ        
สาธารณภัย (ลดลง
ร้อยละ 1/ปี) 
3. ร้อยละความพงึ
พอใจของประชาชน
ต่อการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (เพิ่มข้ึนร้อยละ 
2/ปี) 

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การเข้าถึงข้อมลู
และระบบการ
บริการที่ทันสมัย 
สะดวกและ
รวดเร็วเพิม่ขึ้น 
(เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 
2/ปี) 
2. บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 
2/ปี) 
3. ประชาชน
และทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 
2/ป)ี 

2. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวด ล้อม
โดยชุมชน 

2. การควบคุม 
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะและ
มลภาวะใน
ชุมชน 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ ผู้ 
ประกอบกและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC 

3. ส่งเสริมการ
ออมในทุก
ระดับ 

3. การบริหาร
จัดการด้าน
การสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทนและ
การอนุรักษ์
พลังงาน 

1. พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2. อนุรักษ์และ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

1. ส่งเสริม 
สุขภาวะของคน
ในชุมชน 

2. ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3. ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 
คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชุมชน 

2. การป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

3. การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข 

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการภายใต้
หลัก                 
ธรรมาภิบาล 

2. สร้าง
จิตส านึกและ
พัฒนาขีดความ 
สามารถ
บุคลากร
ท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ
ควบคุม 

1. พัฒนา 
การบริหาร
จัดการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย 

-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 

-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานงบ
กลาง 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 


