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๖๔ 

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ (พ.ศ. 2561-2564) 

1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
“ต าบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 

การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน” 

1.2 พันธกิจ (Mission) 
1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2) ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ิมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

น าความผาสุกสู่ประชาชน  
3) พัฒนา ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5) พัฒนาด้านสุขภาวะ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และ

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
7) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน 
7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการ และยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ 
AEC 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการออมในทุกระดับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 แนวทางท่ี 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

แนวทางท่ี 2  การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน 

แนวทางท่ี 3  การบริหารจัดการด้านการสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

4 แนวทางท่ี 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 2  อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

5 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6 แนวทางท่ี 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชุมชน 

แนวทางท่ี 2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อบายมุข 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

7 แนวทางท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางที่ 2  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบควบคุม 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ (พ.ศ. 2556-2560) 
1.4 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

“ต าบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งแห่งประชาสังคม 
วัฒนธรรม และสุขภาวะ ภายในปี ๒๕๖๐” 

 ประชาสังคม หมายถึง การท่ีประชาชนจ านวนหน่ึงมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน หรือมีความเชื่อร่วมกันใน
บางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างและมีระบบการจัดการในระดับกลุ่ม 

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการ
แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซ้ึง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน 
มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

สุขภาวะ หมายถึง  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (หรือทางจิตวิญญาณ) 
  สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีส่ิงแวดล้อมดี 
  สุขภาวะทางจิต  หมายถึง จิตใจท่ีเป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา           
มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
  สุขภาวะทางสังคม  หมายถึง การอยู่ร่วมกันดัวยดีในครอบครัว ในชุมชน ท่ีท างาน สังคม โลก รวมถึง
การบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เป็นต้น 
  สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจสูงเข้าถึงความจริงท้ังหมด ลดละ
ความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุดซ่ึงหมายถึงพระนิพพาน 

1.5 พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาผังกายภาพต าบล ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การจราจร การคมนาคม และการขนส่ง 
2) พัฒนาการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
3) จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่

ต าบล และเข้าไปมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกเขตพ้ืนที่ต าบล 
4) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
5) พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการให้การสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
6) รักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสุเทพ (พ.ศ. ๒๕56-๒๕๖0) 
(1) ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ 
 แนวทางการพัฒนา 

 (1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย ๑ กระบวนงาน คือ 
  (๑.๑.๑)  พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคม และการขนส่งโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย 
(๑.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน คือ 

 (๑.๒.๑)  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 (๑.๒.๒)  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

(๒.๑) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน คือ 

(๒.๑.๑)  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๒.๑.๒)  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจ 

(๒.๒) สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) ประกอบด้วย ๓ กระบวนงาน คือ 
 (๒.๒.๑)  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินให้สามารถด า เนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการ
รวมกลุ่ม (Cluster) เพ่ือยกระดับสินค้า/บริการ 

 (๒.๒.๒)  เชื่อมโยงแหล่งวิจัย และพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการและควบคุมการผลิตการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนเพ่ิมคุณภาพและมูลค่า
สินค้า/บริการ 

 (๒.๒.๓)  ส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ๆ 

(๒.๓) ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน คือ 

(๒.๓.๑) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมผสานกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 
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(๒.๓.๒)  สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการออมในทุกระดับชุมชน
เศรษฐกิจ 

(๒.๓.๓)  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในชุมชนตั้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสู่
การตลาด 

(๒.๓.๔)  ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การลดค่าใช้จ่ายการกระจายสินค้า เช่น การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ 

(3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน คือ 
 (๓.๑.๑)  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรามลง โดยการส่งเสริมปลูกป่าในพ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่สาธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร 
การปลูกฝังเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ า ล าคลอง ลดการเผาป่า 

 (๓.๑.๒)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓.๒) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ 
กระบวนงาน คือ 

(๓.๒.๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

(๓.๒.๒) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๓.๒.๓) บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าระหว่าง
หน่วยงานและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

(4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑)  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน คือ 

(๔.๑.๑) จัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมด้วยการสร้างแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 



๓๐ 

 

๓๐ 

๓๐ 

(๔.๑.๒) ปลูกฝังจิตส านึกในระดับครอบครัวอันเป็นสถาบันรากฐานของการปลูก
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 

(๔.๑.๓) พัฒนาระบบข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
(๔.๑.๔) อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่นรณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกาย

ล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน 
(๔.๒) ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบด้วย ๔ 

กระบวนงาน คือ 
 (๔.๒.๑) สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคน

ท้องถิ่นในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมเพ่ือให้ชุมชนและเยาวชนเห็นความส าคัญของประเพณี วัฒนธรรม
ล้านนา 

 (๔.๒.๒) การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและ
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

 (๔.๒.๓)   ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 (๔.๒.๔)  เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและเหมาะสม 

(๔.๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ กระบวนงาน คือ 
 (๔.๓.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่ง

ล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 
 (๔.๓.๒) สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้คงเอกลักษณ์ทางด้าน
สถาปัตยกรรมล้านนา และท่ีเกี่ยวข้องในการบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

 (๔.๓.๓) ตรวจสอบโบราณสถานและโบราณวัตถุและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
บูรณะ ปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

(5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
 (๕.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๓ กระบวนงาน คือ 
  (๕.๑.๑) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพ และการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 



๓๑ 

 

๓๑ 

๓๑ 

  (๕.๑.๒) สร้างโอกาสของการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับกลุ่มที่แตกต่างใน
สังคมอย่างทั่วถึง 

  (๕.๑.๓) ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจเพ่ือการ
พ่ึงพาภายในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง 

(๕.๒) ส่งเสริมสุขภาวะ ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน คือ 
 (๕.๒.๑) พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขยายผลและเผยแพร่สู่ชุมชนอ่ืน 
 (๕.๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
(๕.๓) สงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาส ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน คือ 
 (๕.๓.๑) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
 (๕.๓.๒) ก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาสังคม 

ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต เพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(๕.๔) ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน ประกอบด้วย ๒ 

กระบวนงาน คือ 
 (๕.๔.๑) ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน/

ท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้ 
 (๕.๔.๒) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน (ภาครัฐ/

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/กลุ่มอ่ืนๆ) เพ่ือการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 

(6)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา 
 (๖.๑) ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน ประกอบด้วย ๔ 

กระบวนงาน คือ 
  (๖.๑.๑) ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือและการ

แสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมในชุมชน และสังคมในวงกว้าง 
  (๖.๑.๒) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาความเข้มแข็ง และความ

สามัคคีของหมู่บ้าน 
  (๖.๑.๓) สร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัครในการ เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน 



๓๒ 

 

๓๒ 

๓๒ 

  (๖.๑.๔) รณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 
(๖.๒) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ

สงบปลอดภัยแก่ชุมชน ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน คือ 
  (๖.๒.๑) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เช่น ต ารวจบ้าน กลุ่มดับ

ไฟป่า โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน 
เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

  (๖.๒.๒) พัฒนาและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียงในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

(๖.๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย ๑ กระบวนงาน คือ 
 (๖.๓.๑) ศึกษากลุ่มเสี่ยงอันเป็นผลมาจากกระบวนการค้ายา และบูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กร
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ 

(7)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหาร
ที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา 
(๗.๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๓ 

กระบวนงาน คือ 
 (๗.๑.๑)  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการ

ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชน 

 (๗.๑.๒) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใสโดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี หรือ
ข้อตกลงความร่วมมือ และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสินใจที่
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย 

 (๗.๑.๓) ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามที่กฎหมายก าหนด
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 



๓๓ 

 

๓๓ 

๓๓ 

(๗.๒) สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒ 
กระบวนงาน คือ 

 (๗.๒.๑)  เสริมสร้างจิตส านึก สร้างขวัญและก าลังใจ และกระบวนทัศน์ในการ
ท างานของบุคลากรท้องถิ่นในทุกระดับ 

 (๗.๒.๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

(๗.๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม ประกอบด้วย ๑ 
กระบวนงาน คือ 

 (๗.๓.๑) ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของ
ภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ต าบล สุเทพ 

2 แนวทางท่ี 1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี 2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้าง

ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

3 แนวทางท่ี 1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

4 แนวทางท่ี 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
5 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมสุขภาวะ 
แนวทางท่ี 3  สงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเอง

ของชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

6 แนวทางท่ี 1  ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแล
ป้องกันภัยในชุมชน 

แนวทางที่ 2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
สงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

แนวทางท่ี 3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

การจัดระเบียบภายในชุมชน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

7 แนวทางท่ี 1  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 

แนวทางท่ี 2  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม 
 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

3.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแหงชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม  

และศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุนระดับสากล” 

3.2  พันธกิจ 
1) สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล  
2) สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสง 

ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
3) สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางเกษตรปลอดภัย  
4) สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
5) สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพื้นฐานความสงางามทางวัฒนธรรมลานนา 
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3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

1) ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
2) สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเชื่อมโยง

กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ 
และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

1) สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
4) พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
5) พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ           
เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2) เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 
3) พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน

ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

1) บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 
2) เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ ให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2) เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
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3) ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
4) เสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถให้บริการอย่าง

รวดเร็วและท่ัวถึง 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559-2563) 
3.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา 
และศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

3.2 พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามกฎหมายบัญญัติ  
3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

 
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน  
7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่เหมาะสม 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การ 
คมนาคมและขนส่ง สามารถ
ตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชน อย่างทั่วถึง 
ภาค เกษตรกรรมสามารถ 
สร้างและกระจายผลผลิต 
ได้อย่างเหมาะสม 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง ที่จ าเป็น 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ที่
เหมาะสม สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  
2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมถึงจัดให้มีไฟสัญญาณ
จราจร ป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ 

1.2 พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ทางการเกษตรเพ่ือ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตทาง 
การเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและชลประทาน 
เช่น อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คูคลอง หนอง บึง พ้ืนที่แก้มลิง 
และระบบชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สินค้า เช่น การจัดตั้งดูแล ตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสี
ชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ อบเย็น ลานตากพืชผลการเกษตร เป็นต้น 
 
 

 



 

 

๓๘ 

๓๘ 

1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่เหมาะสม 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การ 
คมนาคมและขนส่ง สามารถ
ตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชน อย่างทั่วถึง 
ภาค เกษตรกรรมสามารถ 
สร้างและกระจายผลผลิต 
ได้อย่างเหมาะสม 

1.3 พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ให้สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้
ตามล าดับ ความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ สามารถก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน  
2. จัดท าผังเมือง เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือนและโรงงาน เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่
เป็นไปอย่างมี ทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
3. บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น ถนน 
คูคลอง ทาง ระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี ประชาชน
สามารถใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
4. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่
เชื่อมโยงกับ ท้องถิ่นอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งาน
ของประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอันเนื่อง 
มาจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 



 

 

๓๙ 

๓๙ 

2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิด ภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับ 
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 

 

 

 

 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ 
เกษตรตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต 
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐาน 
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ  

2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือจ าหน่ายใน
ชุมชน 

 



 

 

๔๐ 

๔๐ 

2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิด ภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับ 
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 

2.2 พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการและ ยกระดับ 
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือ รองรับ AEC 

1. ศึกษารวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการ
และการเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพ่ิม มูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ สามารถ แข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น รวมถึง
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชุมชนมีอ านาจในการต่อรองการ
จัดหาปัจจัยการ ผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดทั้งใน และต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย 
4. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การออกแบบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม ให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการขายที่เชื่อมโยงสู่ตลาด
ภายนอก เป็นต้น 



 

 

๔๑ 

๔๑ 

2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิด ภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับ 
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 

 

 

 

 

2.3 ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนที่เกิดประโยชน์ใน
ท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการค้าการลงทุนใน
ท้องถิ่น เช่น บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุง
กฎระเบียบ ลด ข้อจ ากัดต่างๆ จัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ สามารถในท้องถิ่นด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชน 
เศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและความพร้อม
ของชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไร
หรือไม่ ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

 
 



 

 

๔๒ 

๔๒ 

2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิด ภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับ 
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 

 

 

 

 

2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
และเกิดประโยชน์ต่อคนใน
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเดิมและเพ่ิมกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  

2. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการพัฒนา
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งใน 
ระดับประเทศและต่างประเทศ  

3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบใน
การขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

 



 

 

๔๓ 

๔๓ 

3)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตส านึกและมี          
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาในด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

3.1 การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน เช่น ปลูกป่าในพื้นที่
ต้นน้ า พ้ืนทีส่าธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการริเริ่มด าเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน  

4. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ปรับปรุง
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ การก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และน ากฎระเบียบมาบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง 

 



 

 

๔๔ 

๔๔ 

3)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตส านึกและมี          
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาในด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

3.2 การควบคุม ป้องกัน 
แก้ปัญหาขยะ และมลภาวะ
ในชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการด้วย
ตนเองมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลด
ปริมาณขยะ มีการคัดแยกท่ีเหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และ
สร้างประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าล าคลอง
ไม่ให้เน่าเสีย  
3. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การแก้ปัญหา
หมอกควัน ไฟป่าและอุทกภัย และบูรณาการในการบริหารจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เก่ียวข้อง  
4. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหาร
จัดการขยะ และมลภาวะเพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยาย
ผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอ่ืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
ภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการ ก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย และแม่น้ า ล าคลอง 



 

 

๔๕ 

๔๕ 

3)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตส านึกและมี          
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาในด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

3.3 ส่งเสริมการใช้ พลังงาน
ทดแทนและการ อนุรักษ์
พลังงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มจาก
หน่วยงานภาครัฐ และขยายผลต่อไป ยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ  

2. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อ ตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

๔๖ 

4)   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภาค สังคม
ในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ ปัญญาอัน
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์
รวม 

1. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมและการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแกน
หลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  

2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
เชื่อมโยงแหล่งการ เรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสมใน การจัดการเรียนการสอน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดย
มุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งาน
ได้และมีความน่าสนใจ  

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา 
การประชุมในชุมชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรม
ศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



 

 

๔๗ 

๔๗ 

4)   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภาค สังคม
ในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ ปัญญาอัน
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.2 อนุรักษ์และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน 
ชุมชน 

1. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครวั ซึ่งเป็น
สถาบนัรากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 
เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายลา้นนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรี
พื้นบา้น ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษ์ด้าน
สถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคง
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ  
2. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุม่ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรม
จรยิธรรม ในชุมชน ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่าใน ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  
3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝา้ระวังและป้องกัน
ผลกระทบจาก การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

4.3 การเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ 
ภายนอก 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับศิลปวฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นใน
รูปแบบ ต่างๆ เชน่ เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อ
เผยแพร่ให้เกิดการ รับรู้ในวงกว้าง โดยมุง่เน้นความคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ  
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นไปยัง
สถานที่ตา่งๆ ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงาน
แสดงสินคา้เก่ียวกับ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ใน
วงกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



 

 

๔๘ 

๔๘ 

5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ 
เยาวชน ผู้สูงอายุคน พิการ
และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ได้รับบริการและ
สวัสดิการ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม 
บนพื้นฐานของการพ่ึงพา
ตนเอง 

5.1 ส่งเสริมการศึกษา และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมแหล่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการ รวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างโอกาสทาง การศึกษาส าหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนา
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
โดยให้ประชาชนใน ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจของคนในชุมชน 

 



 

 

๔๙ 

๔๙ 

5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ 
เยาวชน ผู้สูงอายุคน พิการ
และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ได้รับบริการและ
สวัสดิการ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม 
บนพื้นฐานของการพ่ึงพา
ตนเอง 

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผน ก าหนด
แนวทางในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหาสังคม 
ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ การ
ผลิต  

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น 
การ จัดท าทะเบียนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ 
การสร้าง ทางลาดส าหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น  

3. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

 

 

 

 



 

 

๕๐ 

๕๐ 

6)   ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การป้องกัน บรรเทา           
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคี
และความ สมานฉันท์ในหมู่
คณะ สามารถป้องกันและ 
รับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหายาเสพติด
และความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

6.1 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชุมชน 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบา้น กลุ่มจิต
อาสา เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
2. รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดในชุมชน อนัเก่ียวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  
3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความ
สามัคคีของหมู่บ้าน เปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา 
ความต้องการ และก าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความ ปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน 

6.2 การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า โดยให้การสนบัสนุน
งบประมาณและสิ่งจงูใจในการด าเนินกิจกรรม การมีจิตอาสาของประชาชน
ในชุมชนเพื่อป้องกันดูแลความสงบเรียบร้อยและภัยพิบตัิต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทา            
สาธารณภัย และรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพยีง ทั้งในดา้น
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการ และบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 



 

 

๕๑ 

๕๑ 

6)   ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การป้องกัน บรรเทา           
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคี
และความ สมานฉันท์ในหมู่
คณะ สามารถป้องกันและ 
รับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหายาเสพติด
และความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

6.3 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข
และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น 
โรงเรียน วัด องค์กร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนใน
ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและด าเนินการตาม กฎหมายอย่างจริงจัง  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ  

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีสิทธิตามที่กฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบ และป้องกัน 
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมาย 

 

 

 



 

 

๕๒ 

๕๒ 

7)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีกระบวนการ บริหาร
จัดการภายใต้หลัก            
ธรรมาภิบาลและการ 
จัดบริการสาธารณะแก่ 
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

7.1 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและ จังหวัด  
2. เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจและทัศนคติท่ีดีของบุคลากรท้องถิ่น
ทุกระดับ ในการให้บริการประชาชน 

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
ค านึงถึงความต้องการ ของประชาชน  
2. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือ
เป็นภาคี หรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็น รูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็น
หลักภายใต้การตัดสินใจท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย  
3.จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน การให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
เพื่อเตรียมความพร้อม การพฒันาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 

 

๕๓ 

๕๓ 

7)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีกระบวนการ บริหาร
จัดการภายใต้หลัก            
ธรรมาภิบาลและการ 
จัดบริการสาธารณะแก่ 
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่ม
องค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนา
ของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น
ในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์
ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาค และมีความสมดุล  

2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่
กฎหมายก าหนด และการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

4.  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาเทศบาลต าบลสุ เทพ ในการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 

“การพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

(1) การจัดสรรงบพัฒนาหมู่บ้าน 

 จัดสรรงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมและเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
โดยการท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการวิธีการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยหมดปัญหาขยะไม่มีตกค้าง 
และลดงบประมาณในการก าจัดขยะจากปีละกว่า ๒๐ ล้านบาท เหลือเพียงไม่เกินปีละ ๑๕ ล้านบาท 

 จัดให้มีอาสาสมัครผู้ดูแลรักษาความสะอาดประจ าทุกหมู่บ้าน 

 จัดหน่วยบริการตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ และพ้ืนที่เอกชนที่รกร้างว่างเปล่ า และ
น ามาย่อยสลายเพ่ือจัดท าปุ๋ยหมักบริการประชาชน 

 คืนธรรมชาติให้ดอยสุเทพตามแนวพระราชด าริ โดยใช้วิธีธรรมชาติบ าบัด ประหยัด
เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด คืนน้ าใสสู่ชุมชนน้ าตกมณฑาธารและน้ าตกห้วยแก้ว 

 สนับสนุนงบประมาณสร้างและบ ารุงรักษาสุสานประจ าหมู่บ้าน พร้อมจัดระบบ
อ านวยความสะดวก เช่น จัดให้มีรถประชาสัมพันธ์ รถเคลื่อนย้ายศพ และอุปกรณ์พิธีศาสนา 

 ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน 

(3) การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

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

 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งของ สพป. และสพม. เขต 
๓๔ ทุกโรงเรียนในชุมชนให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

 สนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีและด้อยโอกาส 

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) ทั้งสายสามัญ 
อาชีพ และกลุ่มสนใจ 



 

 

๕๕ 

๕๕ 

๕๕ 

 ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งขยายบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของ
ชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสุเทพ 

 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยการสนับสนุนอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการและ
อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนครบทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น และทุกคน 

 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พร้อมจัดสวัสดิการเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เช่น จัดให้มีรถรับส่ง และลดค่าใช้จ่ายในการเรียน ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนเพ่ือความเป็นเลิศทั้ง
ระดับหมูบ้านและต าบล เช่น สร้างชมรมกีฬา จัดระบบการแข่งขันที่ต่อเนื่อง จัดหาผู้ฝึกสอน วัสดุอุปกรณ์
กีฬาที่มีคุณภาพ น าระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เพ่ือส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถสู่การเป็นนักกีฬา
อาชีพ 

 ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมให้การอบรม ปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็น
คนดีของสังคม 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศวิทยาในพ้ืนที่อุทยานดอยสุเทพ -ปุย 
และโบราณสถานที่ส าคัญ 

 พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และยุวมัคคุเทศก์ให้เป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพและเป็นหน้า
เป็นตาของต าบลสุเทพ 

(4) การสาธารณสุข 

 พัฒนาศูนย์บริการศูนย์สาธารณสุขเพ่ือยกระดับเป็นโรงพยาบาลประจ าต าบล ที่
ให้บริการได้หลากหลาย ทั้งการทันตกรรม การรักษาเป็นผู้ป่วยใน และการส่งต่อ เป็นต้น 

 ขยายศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมถึงเขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย 

 จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างทั่วถึง 

 สนับสนุนการแพทย์ทางเลือก หรือแพทย์แผนไทย อาทิ การใช้สมุนไพร อบ นวด 
ประคบ โภชนบ าบัด โยคะ การฝึกหัวเราะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 สนับสนุนโครงการบริการตรวจคัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจก ตัดแว่น
สายตา ใส่หูฟังส าหรับผู้ป่วยหูหนวก และใส่ฟันปลอมทุกกลุ่มอายุ ให้มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของสูงอายุ 

 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปี พร้อมจัดพนักงานเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยพิการ
และผู้ป่วยเรื้อรัง 

 พัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และตั้งกองทุนสวัสดิการ อสม. 



 

 

๕๖ 

๕๖ 
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(5) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 

 พัฒนาร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ต าบลของกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีบทบาทและความเข้มแข็ง 

 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือใช้เป็นหลักพัฒนาประชาชน ครอบครัว และชุมชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน พร้อมจัดหาสถานที่จ าหน่าย 

(6) การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย เช่น ชุดรับขวัญทารกแรกเกิด สวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล การฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ 

 จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและพิการ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษา ส่งเสริม
อาชีพตามความเหมาะสม และบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ต่อยอดจากที่ท าได้เดิม ให้มีความสามารถมากข้ึน 

(7) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและงานบรรเทาสาธารณภัย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. และ
สถานีต ารวจในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน พร้อมสนับสนุน
อุปกรณ์และงบประมาณ 

 จัดระเบียบจราจรภายในหมู่บ้าน ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 

 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 จัดให้มีแสงสว่างในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เพ่ือป้องกันเหตุร้าย 

 จัดตั้งศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พร้อมบุคลากรและ
อุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพ 

(8) การบริหารจัดการเพื่อการบริการประชาชน 

 บริหารจัดการและบริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วม 
โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสุเทพ เพ่ือให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นธรรมให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 



 

 

๕๗ 
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๕๗ 

 บริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
และภาคเอกชน ที่มีหรือรับผิดชอบในพ้ืนที่ อาทิ เกษตร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน สถานีต ารวจ โรงเรียน 
อุทยานแห่งชาติฯ และองค์กรมหาชน 

* นโยบายทั้งหมดใช้งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต าบลสุเทพทั้งหมด 
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