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บทที่ 3
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2563)

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ
ฉบับที่ 11 ใชแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให “คนเปน ศูนย
กลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ ซึ่งทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ การ
สรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีการนาทุนดาน ตางๆ ที่ประเทศมีอยู มาใช
ประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรง เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศ คือ พัฒนาคน
และสังคมไทยสู สังคมคุณภาพ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับความเชื่อมโยงระหว่างแผนชาติ และแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความ
สมดุลและความ
มั่นคง ของอาหาร
และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างเศรษฐกิจที่
มีเสถียรภาพบน
พื้นฐานความรู้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
สร้างความเชื่องโยง
ทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงใน
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริหาร
จัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
วิชาการ การศึกษา
กีฬาและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และการปูองกันแนว
ตลิ่งพัง

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสนับสนุน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมา
หากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรและการจัด
สวัสดิการให้กบั บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุท ธ์ที่ 4 การส่ง เสริม

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรค
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู อย่างเป็น

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิชาการ
และการศึกษาในระดับ
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 การ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ
ยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในทาง
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมและอยู่ใน
ระดับมาตรฐานและ
ครอบคลุม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
และปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีและ
มีความสะอาด
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่
คู่สังคมคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
บรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
กลยุทธ์ที่ 3
การสนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ

กลยุทธ์ที่ 4
การสนับสนุนให้มสี ถาน
ธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผูป้ ระสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุม่ อาชีพ ส่งเสริม
การตลาดให้สามารถรองรับ
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
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3.1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
รัฐ บาลได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศว่ า ด้ ว ยการเข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นาตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน มาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชน และการเคลื่อน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้กาหนด
นโยบายไว้ จานวน ๑๑ ประการ ดังนี้
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบัน
นี้ไว้ด้วย ความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน ทั้งหลายของประชาชน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง
ดาเนินการทันที ระยะต่อไป ที่ตอ้ งแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพือ่ ความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้
บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
ด้านกฎระเบียบ การอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการ ด้านทรัพยากร
มนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลให้
ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่ การผลิตและบริการที่ทันสมัย
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9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน ใน
ปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายปุามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพที่
เคยอุดมสมบูรณ์
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบทีใ่ หญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจ ตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คณ
ุ ให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามา
หากินและการดารงชีวิตได้
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่
ตัวบุคคลหรือ อาเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสาคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ ยอมรับนับถือได้
มิใช่เพียง สักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน
เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย มีมาตรฐาน ตามหลักสากล ทันสมัย
และเป็นธรรมด้วย
3.1.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้ วิสัยทัศน์ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ประกอบด้ วยประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญ 5
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงดังแผนภาพ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิถีชีวิต และ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุน
ศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต์ และ
อิสลาม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี โดยการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
การค้า
การลงทุน
และ
การค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริหาร
จัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสนับสนุน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมา
หากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรและการจัด
สวัสดิการให้กบั บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุท ธ์ที่ 4 การส่ง เสริม

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรค
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู อย่างเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาคน
สังคม การบริการ
ภาครัฐและพลังงาน
ทดแทน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

การจัดการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
วิชาการ การศึกษา
กีฬาและ
นันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิชาการ
และการศึกษาในระดับ
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 การ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ
ยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในทาง
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และการปูองกันแนว
ตลิ่งพัง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมและอยู่ใน
ระดับมาตรฐานและ
ครอบคลุม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
และปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีและ
มีความสะอาด
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความ
มั่นคงภายในและ
แนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่
คูส่ ังคมคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
บรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
กลยุทธ์ที่ 3
การสนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ

กลยุทธ์ที่ 4
การสนับสนุนให้มสี ถาน
ธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผูป้ ระสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุม่ อาชีพ ส่งเสริม
การตลาดให้สามารถรองรับ
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
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3.1.4 ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุน
ศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต์ และ
อิสลาม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี โดยการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ 2
การ พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
การค้า การ
ลงทุนที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาด้าน
การอนุรกั ษ์
ส่งเสริม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริหาร
จัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
วิชาการ การศึกษา
กีฬาและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และการปูองกันแนว
ตลิ่งพัง

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสนับสนุน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมา
หากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรและการจัด
สวัสดิการให้กบั บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรค
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ

กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิชาการ
และการศึกษาในระดับ
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 การ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ
ยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่ม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมและอยู่ใน
ระดับมาตรฐานและ
ครอบคลุม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
และปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีและ

ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่
คู่สังคมคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
บรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพ

กลยุทธ์ที่ 4
การสนับสนุนให้มสี ถาน
ธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผูป้ ระสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุม่ อาชีพ ส่งเสริม
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3.2 ข้อมูลสรุป ความต้องการและศักยภาพภาของประชาชนในเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
3.2.1 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการป้องกันแนวตลิ่งพัง
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาศัยอยู่ในพื้นที่ 1.384 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีความ
ต้องการด้านคมนาคมเป็นอย่างมาก แต่ความต้องการดังกล่าวเป็นความต้องการในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากว่า พื้นที่
ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีถนนครบทุกชุมชน เพียงแต่มีความชารุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากน้ากัดเซาะดังนั้นความต้องการส่วนใหญ่
จึงเป็นความต้องการในการปรับ ปรุงซ่อ มแซมและการสร้ างรางระบายน้ าเพื่อระบายน้าได้ดีขึ้น ไม่กัดเซาะถ นนเสียหาย
ประกอบกับภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนทาให้น้าหลากเอ่อนองถนน ระบายได้อยากทาให้เกิดความต้องการในการก่อสร้างราง
ระบายน้ามากที่สุด นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังประสบปัญ หาเรื่องน้ากัดเซาะแนวตลิ่งพัง ลาน้ายวมซึ่งใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงในการดาเนินการแก้ไข ทาให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนยังอยู่เรื่อยมา ซึ่งขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ
2. ด้านสังคม และวัฒนธรรม
เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงเป็นแหล่งชุมนุม ชุมชนขนาดใหญ่ ทาให้
ประชากรหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านแรงงานต่างด้าว ซึ่งทาให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด
และปัญ หาขยะ ซึ่งเป็ นปั ญ หาหลั กที่ ต้ อ งได้ รั บการแก้ ไ ข โดยการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการบริห ารจัด การขยะมากขึ้ น
โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อยกว่า 80%
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ทาให้การจัดการขยะยังไม่เกิดประสิทธิภาพ ในทางสังคมประชาชนเริ่มนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ผู้คนไม่สนิทสนมชิดเชื้อเหมือนในอดีต ทาให้การพึ่งพาอาศัยกันเป็นเรื่องที่ลาบากมากขึ้น ในบางครั้งทาให้เยาวชนไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอันดีงามในอดีต โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีอันสาคัญของท้องถิ่น ที่นับวันจะเลือนหายไปหากไม่ได้
รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงอยู่ จึงเป็นหน้าที่สาคัญของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
3. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาในด้านค่าครองชีพสูง เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลความเจริญทาให้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มี
ราคาสูงเนื่องด้วยค่าขนส่ง แต่รายได้ของประชาชกรอยู่ในระดับต่า สินค้าเกษตรในพื้นที่มีได้ผลผลิต ตกต่า เนื่องด้วยภัย
ธรรมชาติต่างๆ ประกอบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่มีเปูาหมายในการผลิตที่ชัดเจนไม่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองมีพื้นที่ 1.384 ตารางกิโลเมตร ทาให้ขาดพื้นที่ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของสถานที่ในการกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งต้องดาเนินการนอกเขต นอกจากนี้ยังประสบปัญหาหมอกควันในพื้นที่ เนื่องจากใน
พื้นที่รอบๆ มีการเผาปุา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในอาเภอแม่สะเรียง
5. ด้านการท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีวัดถึงเก้าวัด ในพื้นที่แต่ยังขาดการบูรณปฏิสังขรณ์ และการเข้าไปดาเนินการยากต่อการ
ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เท่าที่ควร ประกอบกับเป็นพื้นที่
ห่างไกล การท่องเที่ยวจึงมีเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว เท่านั้น ยังขาดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว

3.2.2 วิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
การวิเคราะห์ ศักยภาพท้องถิ่นใช้หลักการของ Mckinsey 7s Framework สามารวิเคราะห์ได้ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment)
STRENGTH (จุดแข็ง) สภาพแวดล้อมภายใน
1. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการชัดเจนและครอบคลุมทุกงานและทาให้การทางาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด อาเภอ มีทั้งหมด 6 ด้าน
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการปูองกันแนวตลิ่งพัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเมืองน่าอยู่ คูส่ ังคมคุณภาพ
3. มีแผนปฏิบตั ิงานประจาปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ตามข้อ 2
4. มีระบบการวิเคราะห์ภารกิจงานชัดเจน
- การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
- มีการประเมิน
- มีการปรับปรุงพัฒนางาน
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5. ให้ความสาคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดหลักการกระจาย
อานาจ มีการมอบอานาจให้กับรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หรือผู้อานวยการสานัก/กอง ในการ
ตัดสินใจบางเรื่อง และไม่เผด็จการ
6. บุคลากรมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กันแบบพี่แบบน้อง
7. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ
8. บริการด้วยจิตอาสา
9. มีบุคลากร ที่เป็นข้าราชการ จบปริญญาโท เกิน 80% ของบุคลากรข้าราชการทั้งหมด
10. เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้จัดซื้อที่ดินจานวน 10 ไร่ เพื่อพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สามารถนา
โครงการต่างๆ ลงสู่ชุมชนได้มากขึน้
WEAKNESSES (จุดอ่อน) สภาพแวดล้อมภายใน
1. มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจาปี แต่ขาดการติดตามและประเมินผลแผนที่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. แผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน โครงการมีมาก งบประมาณมีน้อย
3. ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้รางวัล การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยหลักความเสมอภาค เช่น
กฎหมายสาธารณสุขฯ
4. ควรมีการศึกษากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมาย
5. เนื่องจากความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กรค่อนข้างสนิทกันแบบพี่แบบน้องทาให้ไม่ค่อยมีความเกรงใจ
กันบางครั้งทาให้เกิดปัญหาขึ้น เช่น การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย เนื่องจากขาด
จิตสานึกและความรับชอบในบางเรื่อง
6. ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับระบบไอที ความรูด้ ้าน
กฎหมาย ฯลฯ
7. กฎหมายเทศบาลฯ บางตัวยังมีความล้าหลัง โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บรายได้ เล่น ค่าจัดเก็บขยะ ค่าขอ
อนุมัติก่อสร้าง ซึ่งการปรับปรุงเป็นไปได้ยาก กระทบกับประชาชน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร (External Environment)
OPPORTUNITIES (โอกาส) สภาพแวดล้อมภายนอก
1. อาเภอแม่สะเรียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่ง
ธรรมชาติ ได้แก่ สถาปัตยกรรมวัดแบบไทยใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของอาเภอแม่สะเรียง คือ ประ
ธาตุสี่จอม ที่ตั้งอยู่ ณ สี่มุมเมืองแม่สะเรียง เป็นตานานแห่งอารยธรรมลุ่มน้ายวม หรือเมืองยวมใต้ ในอดีต
ประกอบกับมีวัด ถึง 9 วัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สาคัญ คือ แม่น้าสาละวิน ดังนั้น
โอกาสที่จะทาให้เศรษฐกิจดีของแม่สะเรียงดีขึ้น จึงต้องอาศัยโอกาส ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาต่อไป
2. อาเภอแม่สะเรียงนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แล้ว ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน ก็เป็นเอกลักษณ์
เช่นกัน เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกระเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเอื้องแซะ ซึ่งเอื้องแซะ เป็นดอก
กล้วยไม้เฉพาะถิ่น มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสภาพอากาศ ดอกเอื้องแซะ เป็นดอกที่หอม ซึ่ง
รัฐบาลก็มีนโยบาย ในเรื่อง ของ กองทุนหมู่บ้าน หรือ SML ก็สนับสนุนในด้านของเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะ เรื่องสินค้า หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
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3. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการนา ไอที (IT) มาใช้ในการบริการจัดการ เช่น
ระบบการจัดการเงินบัญชี ระบบแผนที่ภาษี ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบติดตามและประเมินผล เป็นต้น รวม
ไปถึง การเผยแพร่เอกสารทางเว็บไชต์ ทาให้การติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น การบริการราชการสะดวกขึ้น เหมาะกับ
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่การเดินทางยากลาบาก หนังสือราชการปกติกว่าจะมาถึง ก็เลยเวลาไปแล้ว
เนื่องจากสภาพภูเขาแต่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ได้ ทั้งสายโทรศัพท์ และระบบดาวเทียม
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ
ตนเอง ส่งผลให้ อปท. สามารถดูแลและแก้ปญ
ั หา ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าใกล้ชิด และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ
5. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 เปิดโอกาสให้เทศบาลสามารถออกเทศบัญญัตเิ กี่ยวกับการทากิจการเทศ
พาณิชย์เพื่อใช้ควบคุม ภายในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบได้
7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสามารถดูได้จากสถิติของผูม้ าใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัด
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
8. เป็นสังคมเมืองเล็กๆ ที่มีความหนาแน่นและเป็นศูนย์รวมของการค้าขายหลัก ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันมีการจัดตั้งกลุม่ อาชีพ , กลุ่ม อสม.
9. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มวี ัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และมีชนเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่ ดังนั้น จังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
เป็นจุดขายทีส่ าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เน็ตตาบล อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทาให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการ
ติดต่อสื่อสารทีร่ วดเร็วขึ้น
THREATS (อุปสรรค) สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ผลิตภัณฑ์ของตาบล เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้ และยากที่จะพัฒนาเสริมสร้างเป็นแหล่ง
รายได้ที่ยั่งยืน ประกอบกับทักษะทางด้านการตลาด และการเสียเปรียบต่อพ่อค้า หรือนายทุน
2. การคมนาคมขนส่งค่อนข้างลาบากและห่างไกลทาให้ไม่สามารถนาสินค้าไปขายยังตลาดใหญ่ๆ ได้เนื่องจาก
ต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูงมาก
3. เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้ตอ้ งใช้งบ
ประมาจานวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และการใช้เทคโนโลยีไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
4. กฎหมายมีความล้าหลัง ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป และมีความซ้าซ้อน
ในมิติของอานาจ หน้าที่และการบังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว พระราชบัญญัติปุาไม้
เป็นต้น
5. ปัญหาที่เกิดจากการเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น เช่น ทาให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
6. อาเภอแม่สะเรียงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นทางผ่านสาหรับการลาเลียงยาเสพติดและ
แรงงานเถื่อนเข้าสู่เมือง ทาให้มีปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าวค่อยข้างมาก
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7. ประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและหันไปนิยมวัฒนธรรมและประเพณีของต่างประเทศซึ่งเข้ามา
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ความรักระหว่างวัยเรียน ฯลฯ
8. กระแสทุนนิยม โลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิดการบริโภคนิยม ประชาชนฟุูงเฟูอ ใช้จ่ายเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมากขึ้น

จากการสังเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ข้างต้นมีผลต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้

“วัฒนธรรมเด่น เน้นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ”

พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี การบริการแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรในองค์ และในชุมชนให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายสาคัญแห่งรัฐ เพื่อสร้างระบอบการปกครองตามหลังประชาธิปไตย
อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้ านสาธารณสุข สุขภาพ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกระดับ
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าหมาย ( GOAL)
1. เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งรวมศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนทาง
สังคมของชุมชนแม่สะเรียง ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อาเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนในท้องถิ่น เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทาทุก
วิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน
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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 โดยเพิ่มขี ด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน
7. ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
8. เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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. เพื่อทานุบารุงศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
2. เพื่อใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสานึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้ งจะบริหารราชการให้มี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562)
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ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทาทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความ
เจริญแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองกร
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
๒.๒ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในชุมชน
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการธรรมาภิบาล และการปกครองในระบบประชาธิปไตยฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึ กษาดู
งาน นวัตกรรมใหม่ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อการบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์
1.

2.

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเฉพาะกิจรัฐบาล
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
เพื่อการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562)
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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.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
4. เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรค
2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการปูองกันโรคแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และการศึกษาในทุกระดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้ อมของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ในชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
7. เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
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8. เพื่อให้ศาสนสถานในเขตเทศบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
9. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ ศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการควบคู่ไปกั บการพัฒนาการศึกษา โดยให้เด็ก เยาวชน มีความ
พร้อมในร่างกาย จิตใจ ในการศึกษาหาความรู้
2. เพื่ อสนับ สนุน ให้ ป ระชาชน มี วิ นั ย รู้ จั กแพ้ รู้ ชนะ รู้ อภั ย ตามแนวทางการเล่น กี ฬามาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมเด็กและเยาวชนในทางสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน รวมกลุ่มทากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการป้องกันแนวตลิ่งพัง
เป้าหมาย
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการทางานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐานและครอบคลุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและสารวจความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ได้แก่ ไฟฟูาสาธารณะ การประปา
3. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้าง ถนน ท่อราบายน้า ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
2. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้า ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนวตลิ่งพัง หรือที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ และโครงการเกินศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันแนวตลิ่งพังลาน้ายวม ลาน้าแม่สะเรียง
2. เพื่อขุดลอกลาน้าเพื่อปูองกันแนวตลิ่ง หรือลดผลกระทบจากน้าที่เกิดกับแนวตลิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่ คู่สังคมคุณภาพ
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เป้าหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน
ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
ประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนธิกาลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนธิกาลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
4. เพื่อการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผตู้ ิดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
กลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. เพื่อพัฒนาหญิง สตรี และเด็ก
5. เพื่อส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 4 การสนับสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีสถานธนานุบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหารายได้
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2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาริ
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม
4. เพื่อประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
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