ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1.วิสัยทัศน์ (VISION)
“ วัฒนธรรมเด่น เน้นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ”
2.พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัน ธกิ จ ที่ 2 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ นให้ มี ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที่ ดี การบริ ก ารแก่ ป ระชาชนอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และ
การกีฬา
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพั ฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เป้าหมาย ( GOAL)
1. ให้ ความสาคั ญด้ านศาสนาทุก ศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ นซึ่ งเป็ นต้ นทุ นทางสั งคมของชุม ชน
แม่สะเรียงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อาเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน
2. เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชา ธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทาทุกวิถีทางเพื่อให้
บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน
3. การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ปูองกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้ งในระบบ นอกระบบ และการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย รวมทั้งการสนับ สนุน วัส ดุ อุ ปกรณ์ และ
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการทางานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน
7. ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
8. เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
ให้ ความสาคั ญด้ านศาสนาทุก ศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ นซึ่ งเป็ นต้ นทุ นทางสั งคมของชุม ชน
แม่สะเรียงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อาเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
วัตถุประสงค์
1. ทานุบารุงศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
2. ใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสานึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น
3. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมภิบาล
เป้าหมาย
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทาทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความ
เจริญแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วัตถุประสงค์
1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
2. แผนอัตรากาลัง
3. ระบบเงินเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
4. ระบบค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
5. ค่าเช่าบ้าน
6. ค่าเล่าเรียนบุตร
7. ค่ารักษาพยาบาล
8. ค่าตอบแทนพิเศษ
9. การเดินทางไปราชการ
10. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม
11. การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อการบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
การบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ขเป็ น ระบบ ปู องกั น โรคระบาดได้ ทั น เวลา ประชาชนมีสุ ข อนามั ย ที่ ดี มี ก ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ
2.ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรค
2. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
3. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการปูองกันโรคแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด มีความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
3. เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าทั่วถึง
เป้าหมาย
การบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใส วางรากฐานการท างานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยเน้ น
การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและสารวจความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ได้แก่ ไฟฟูาสาธารณะ การประปา
3. ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
วัตถุประสงค์
1. ก่อสร้าง ถนน ท่อราบายน้า ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้า ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณะภัย
เป้าหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
วัตถุประสงค์
1. ให้ความช่วยเหลือ สนธิกาลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
2. ให้ความช่วยเหลือ สนธิกาลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอาเภอแม่สะเรียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย
ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การสนั บ สนุ น การสั ง คมสงเคราะห์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ คนชรา ผู้ พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
3. ส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. มีสถานธนานุบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหารายได้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาริ
3. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม
4. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสวยงาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสวยงาม
2. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

5. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่2
ด้านศาสนาและ
ด้านการ
วัฒนธรรม
บริหาร
จัดการ ตาม
หลักธรรม
ภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุน
ศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต์ และ
อิสลาม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี โดยการ
จัดการชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริม
สนับสนุน การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมาหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากร
และการจัดสวัสดิการ
ให้กับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความ
สมดุลและความ
มั่นคง ของอาหาร
และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างเศรษฐกิจที่
มีเสถียรภาพบน
พื้นฐานความรู้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
สร้างความเชื่องโยง
ทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงใน
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านบริการ
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
และบรรเทา
สาธารณะภัย

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ป้องกันโรค
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนให้เป็นเมือง
น่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมและอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
และปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีและ
มีความสะอาด

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขต
เทศบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตอาเภอ
แม่สะเรียง

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษากลยุทธ์ที่
2
การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
และการท่อง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
เทีย่ ว

กลยุทธ์ที่ 1
การสนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ
คนชรา ผู้พิการ ผูป้ ุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 2
การสนับสนุนให้มี
สถานธนานุบาลเพื่อ
สงเคราะห์ประชาชนผู้
ประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
และอุตสาหกรรมครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การตลาดให้สามารถรองรับ
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความสวยงาม

5.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มุ่งสู่
สังคมสีเขียว พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ otop และ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงระบบ logistics การค้า
การลงทุน การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลุ่มจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตก
และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการศึกษาและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการ
ด้านศาสนาและ
บริหาร
วัฒนธรรม
จัดการ ตาม
หลักธรรมภิ
บาล

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริม
สนับสนุน การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมาหา
กษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรและการ
จัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนศาสนา
หลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต์ และ
อิสลาม
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยการ
จัดการชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและ
คุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ควบคุมปูองกันโรค
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่าง
เป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ชุมชนให้เป็นเมือง
น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและ
เสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่4
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ด้านการพัฒนา
การพัฒนา
คุณภาพ
ด้านโครงสร้าง
การศึกษา
พื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
และการศึกษานอก
ระบบ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมและอยู่
ในระดับ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาและ
ปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้
ดีและมีความ
สะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
และบรรเทา
สาธารณะภัย

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขต
เทศบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขต
อาเภอแม่สะเรียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารภาครัฐและ
ขยายผลการเรียนรู้
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1
การสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ
คนชรา ผู้พิการ
ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 2
การสนับสนุนให้มี
สถานธนานุบาล
เพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านเศรษฐกิจ
และการท่อง เทีย่ ว

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การตลาดให้สามารถ
รองรับและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่น ในราคาที่เป็น
ธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความสวยงาม

5.3 ความเชื่อโยงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ 2
การ พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย
กรรมหัตถกรรม
และสินค้า
OTOP

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านศาสนา
และการท่อง
และ
เที่ยว
วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การตลาดให้สามารถ
รองรับและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่น ในราคาที่เป็น
ธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความสวยงาม

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนศาสนา
หลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต์ และ
อิสลาม
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยการ
จัดการชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาด้าน
การอนุรกั ษ์
ส่งเสริม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาด้าน
การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ด้านบริการ
ด้านการพัฒนา
การพัฒนา
สาธารณสุขและ
คุณภาพ
ด้านโครงสร้าง
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา
พื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและ
คุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ควบคุมปูองกันโรค
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่าง
เป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ชุมชนให้เป็นเมือง
น่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
และการศึกษานอก
ระบบ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมและอยู่
ในระดับ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาและ
ปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้
ดีและมีความ
สะอาด

ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
และบรรเทา
สาธารณะภัย

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขต
เทศบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขต
อาเภอแม่สะเรียง

ยุทธศาสตร์ 7
การพัฒนา
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการพัฒนา
ด้านการบริหาร
คุณภาพชีวิตของ จัดการ ตาม
ประชาชน
หลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1
การสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ
คนชรา ผู้พิการ
ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 2
การสนับสนุนให้มี
สถานธนานุบาล
เพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริม
สนับสนุน การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมาหา
กษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรและการ
จัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

