ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
…………………………………………
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล นอกจากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แล้วการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนงานบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/อาเภอ ตลอดถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลตาบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมี
สุข อย่างยั่งยืน
3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
4) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
5) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3.1.3 แนวทางการพัฒนา
๑) ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง รั ก ษาถนน สะพาน ท่ อ /รางระบายน้ า ไฟฟ้ า สาธารณะ และพั ฒ นา
ระบบสัญญาณจราจร
๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้า ระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน
๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๔) ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ บริโภคอาหารปลอดภัย
๖) ส่งเสริมการกีฬา การออกกาลังกายและนันทนาการ
๗) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๙) พัฒนาระบบสาระสนเทศให้ทันสมัยและเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๑๐) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑๑) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๑๒) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ
๑๓) รณรงค์ปลูกจิตสานึกประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะมูลฝอย
๑๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๕) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การกาหนดประเด็นการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 จากข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาจากปัญหาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
๒) การพัฒนาจากความต้องการโดยพิจารณาว่า ประชาชนยังมีความต้องการอะไรบ้าง
๓) การพัฒนาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พรบ.
กระจายอานาจฯ พรบ.เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

4) การพัฒนาจากนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๓.1.4 ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
นิยามของความพอเพียง
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและมากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ
 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ การพึ่งตนเองให้ได้ โดยยึดหลักของความพอเพียง
ทั้งทางความคิดและการกระทาในการดาเนินชีวิต ประกอบสัมมนาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างสุจริตไม่โลภหรือไม่ตัก
ตวงในระดับที่เกินความต้องการ จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หากแต่เป็นการยึดมั่นในหลักการดาเนินชีวิตที่อยู่บน
พื้นฐานของการรู้จัดตนเองและการพัฒนาตนเองก่อนเป็นพื้นฐาน
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน เพื่อทาให้
ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และนาไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน สามารถดาเนินควบคู่ไปกับ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ในลักษณะที่เกื้อกูลกันอย่างสมดุล กล่าวคือ การดารงชีวิตในความเป็นจริง
นั้น สมาชิกในแต่ละสังคมไม่สามารถดาเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่เน้นหลักการพึ่งตนเองอย่าง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เพียงอย่างเดียว จึงต้องนาเอาหลักการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่
มุ่งส่งเสริมหลักแห่งการแบ่งปันกันและร่วมมือกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่าง
สันติสุขและมีไมตรีต่อกัน

๓.๑.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกาหนด
ไว้ ว่ า “คนไทยภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย มี มิ ต รไมตรี บ นวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอเพี ย ง ยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
๑) วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
๒) พันธกิจ
- สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุก
ภาคส่วนได้รับ การเสริมพลังให้ส ามารถมีส่ว นร่ว มในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจั ด การ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
- พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา
สร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต และการบริ โ ภคให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3) วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
- เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิต
สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๓.1.6 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

3.1.7 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่ส าธารณะรวมทั้งการกาจัดมูล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
( มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336 พ.ศ. 2515 โดยส่วนความใน (7) แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ฯ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2542 และ (8)(9) เพิ่ ม ความโดยพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 )
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) เทศพาณิชย์
3.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity)
คาอธิบาย : การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานเมืองที่น่าอยู่และ น่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554 - 2557)
1) การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
3) ดารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด
4) การสร้างความมั่งคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
5) การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ส่งเสริมเกษตรครบวงจร เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2) ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมการค้าการลงทุน
5) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
6) แก้ไขปัญหาความยากจน
7) พัฒนานวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์
4) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5) การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) การสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3) การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ
4) เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
5) เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
6) การพัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
3.1.9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7 ด้าน
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่าง ยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

3.1.10 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลสันป่าตอง ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล ดังนี้
 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ป้องกันอบายมุข ป้องกัน และขจัด
โรคติดต่อ
2) ส่งเสริม สนับสนุนการให้ชุมชน ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา และออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทุกระดับ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันน้าท่วมและกาจัดน้าเสีย
2) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ
3) ส่งเสริม สนับสนุนการกาจัดขยะ
 ด้านการศึกษา
1) ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนทุกโรงและการศึกษานอกโรงเรียน ให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกับโรงเรียนชั้นนาของจังหวัดเชียงใหม่
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียน ได้ศึกษาการศึกษาภาคบังคับทุกคน
 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ ด้านการค้า ด้านการเกษตร
1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตต่าง ๆ ภายในตาบลสันป่าตอง
2) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการใช้น้าเพื่อการเกษตร
3) ส่งเสริม สนับสนุนการหาตลาดในการจาหน่ายผลิตผลต่าง ๆ
4) ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 ส่งเสริมการประกอบอาชีพหัตถกรรม อุตสาหกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตภายในเทศบาล
2) ส่งเสริม สนับสนุนการหาตลาดในการจาหน่ายผลผลิต
3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ ทักษะแก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในชุมชน ขยายผิวจราจรและถนนติดต่อระหว่างชุมชน
2) ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านในเทศบาล
3) ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้าทุกหมู่บ้านในเทศบาล

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริม สนับสนุนการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและทุกศาสนาให้เจริญก้าวหน้า
2) ส่งเสริม สนับสนุนการทานุบารุงประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้า
3) ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
1) ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
2) ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน แก่หมู่บ้าน
3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกในหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
และมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้และการพาณิชย์

