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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค:์มุ่งเน้นโครงสร้าง
พื้นฐานอันได้แก่ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคม การเกษตร 
สามารถตอบสนองความต้องการ
และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตแก่
ชุมชน 

  

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การด าเนินการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและ
ทางน้ า  การจราจร การเกษตร 
การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า ระบบประปา การควบคุม
อาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน
อื่น เช่นโรงสีชุมชน ศาลา
ประชาคมชุมชน ศาลา
อเนกประสงค์อาคารโรงเรือน 
ร้านค้าชุมชน ลานกีฬา โรงปุ๋ย
อินทรีย์ โกดงั  ห้องเย็น เป็นต้น 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้า 

การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ติดต้ัง ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

กองช่าง 



2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค:์  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม
การเกษตร การพัฒนาการ
รวมกลุ่ม พฒันาผลิตภณัฑ์ และ
การบูรณาการระหว่างกลุ่ม 

2.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
การด าเนินการเกี่ยวกับ รณรงค์ 
ส่งเสริม การสร้างกระแส
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พัฒนาองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ และขยาย
ผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการด าเนินชีวิตและ
ด าเนินธุรกิจ ให้ความรู้ ทกัษะ 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นฐานการผลิต การ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เพิ่ม
มูลค่าเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อาชีพที่ยั่งยืน 

2.2  การสร้างและพัฒนาการ
รวมกลุ่ม 

การด าเนินการเกี่ยวกับการให้
การส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนา กิจกรรม หรือโครงการ 
การรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้
เกิดการบูรณาการรว่มกัน
ระหว่างกลุ่ม เพื่อร่วมกัน
ยกระดับสินค้า/บริการตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให้ได้
มาตรฐาน และมีการใช้
เทคโนโลยี ระบบการควบคุม
การผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่ม

กองสวัสดิการฯ 

กองส่งเสริมการเกษตร 



คุณภาพ และมูลค่าสินค้า/
บริการ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร อันจะส่งผลให้เกิดการ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การส่งเสริมการตลาดร่วมกัน
และก่อให้เกิดการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 

2.3 ส่งเสริมการเกษตร 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด การ
พัฒนาทางด้าน ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่เกษตรกร การส่งเสริม
กิจกรรมการเกษตร ตามแนวคิด
การเกษตรผสมผสาน 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค:์  ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและ
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  

3.1 การปลกูจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึก
และความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการลด
ภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ 

กองส่งเสริมเกษตร 



ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน  การพัฒนา
บุคลากร    การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม     น้ าเสีย  ขยะมูลฝอย โดยความรว่มมือ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

4.การอนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค:์  ประชาชามีส่วน
ร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  

4.1 การจัดการแหล่งเรียนรู้ 
การจัดองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของท้องถ่ิน 

4.2 การส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

การส่งเสริมวฒันธรรมกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น การสร้าง 
และสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การจัด
กิจกรรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนา การสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.1การส่งเสริมการเรียนรู้ กองการศึกษา 



เป้าประสงค์:  ประชาชนมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ  ได้รบัการส่งเสริมด้าน
การศึกษา เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม 

  

  

  

  

  

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรคท์างปัญญา  การ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
นอกระบบ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับประชาชนทุกระดับ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจของคนในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

  

  5.3 การสร้างจิตส านึกในการด าเนินชวีิตที่ดี 
รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง ลด ละ เลิก 
อบายมุข  ส่งเสริมการออมเพื่ออนาคต สร้างจิตส านึกใน
การด าเนินชีวิตที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

5.4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กก าพร้า 
คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

การศึกษา รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น การ
ก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส ทั้งใน

 



ด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การด ารงชีวิต รวมถึง
การติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 

6. การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
เป้าประสงค:์  ประชาชนมี
ความตระหนัก ให้ความ
ร่วมมือ ในการเฝ้า
ระวัง  ป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัย และมีภูมิคุ้มกันจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 

  

  

6.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแกชุ่มชน 
การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น  การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
พัฒนาเครือขา่ยชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของ
องค์กร ในการเฝ้าระวัง  ปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัย 

พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแก่ชุมชน พัฒนาบุคลากร และอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการท างาน 
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

6.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การรว่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ท างาน อย่าง
เป็นระบบ 

ส านักปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 

7. การพัฒนาบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค:์ สร้างและสง่เสริม
ความสามารถของบุคลากร
และหน่วยงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่

7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขดีความสามารถ
บุคลากรขององค์กร 
การปรับกระบวนทัศน์ และการปลูกฝังจิตส านึก
ข้าราชการให้ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ความโปรง่ใส 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี
นวัตกรรมในการบริการ การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่

ทุกกอง 



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

ประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาบุคลากรและองค์กร
เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  

  7.2 การเสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้น
ความคุ้มค่า เน้นการบริการ และค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของ
องค์กร มีความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ประชาชน และทุกภาคส่วน ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน
ความส าเร็จขององค์กรและบุคลากร 

พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสด ุครุภัณฑ์
เทคโนโลยี บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

  

ทุกกอง 

  

 

 

 

 

 



นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค นโยบายดา้นนี้จะด าเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.1 พฒันาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ตลอดจนไฟฟ้าสาธารณะในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล 

1.2 พฒันาระบบป้องกันน้ าท่วม 

1.3 จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมทั่วเทศบาล 

2. นโยบายด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

2.1 พฒันาระบบการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง 

2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ สวยงาม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดของชุมชน 

2.3 ล้างถนน ขุดลอกรางระบายน้ า และล าเหมืองสาธารณะ 

2.4 สุ่มตรวจสารพิษในอาหาร และผลักดันโครงการอาหารปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ 

3. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพ รายได้ ยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิต และรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

3.1 สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพให้ประชาชน ตามแนวทางลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้



3.2 ฟ้ืนฟูงานวนัเกษตร เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคสมัยใหม่ 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4 สนับสนุนโครงการความรว่มมือระหว่างเทศบาลกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และ
สายตรวจ ในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย และการปอ้งปราบยาเสพติด 

4.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา และการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริม
สถาบันครอบครัว ดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการท างาน  อสม.  กลุ่มสตรี และกลุ่มมวลชนอื่นๆ 

4.1 สนับสนุนการท างานของ อสม. กลุ่มสตรี และกลุ่มมวลชนอื่นๆ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

          4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส ์   ผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถพึ่ง
ตัวเองได ้

          4.4 ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬา โดยสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 

          4.5 ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุข 

5.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้
มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า 

5.2 พฒันาศักยภาพทางด้านสาธารณสขุมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ 



5.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถงึ 

6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหารเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานเทศบาลสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล รวมถึงการท างานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น 

6.2 มุ่งเน้นการบริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างพึงพอใจ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

6.3 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด การ
ตัดสินใจ รวมถึงระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้การบรหิารงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน 

 


