สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
1.วิสัยทัศน (VISION)
“ วัฒนธรรมเดน เนนบริการ บริหารงานโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาเศรษฐกิจ ”
2.พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่
พั นธกิ จที่ 2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให มี การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที่ ดี การบริ การแก ป ระชาชนอย า ง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม
พันธกิ จที่ 3 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นพัฒ นาระบบการบริ ห ารและการจั ดการด านสาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และ
การกีฬา
พันธกิจที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาดานการศึกษาทุกระดับ
พันธกิจที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 7 สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในเชิงสรางสรรคและหางไกลยาเสพติด
พันธกิจที่ 8 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล และการปองกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิ จที่ 9 สง เสริม และสนับสนุนการสัง คมสงเคราะห และการพั ฒนาคุณภาพชีวิต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
พันธกิจที่ 10 ส งเสริมส งเสริม และสนับ สนุนทางดานเศรษฐกิจชุมชนควบคูไปกั บสงเสริมการท องเที่ย วอยางมี
คุณภาพที่เนนความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น
3. เปาหมาย ( GOAL)
1. ให ค วามสํ าคั ญ ด านศาสนาทุ กศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นซึ่ ง เป นต นทุ นทางสั ง คมของชุ ม ชน
แมสะเรียงตองไดรับการอนุรักษใหอยูคูอําเภอแมสะเรียงอยางยั่งยืน
2. เทิ ด ทูนและรั กษาไวซึ่ง สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี
พระมหากษัต ริย ท รงเป นพระประมุ ข สนั บ สนุ นให ประชาชนมีส วนร วมในการบริ ห ารราชการ รวมทั้ง จะบริห าร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรูรักสามัคคีตลอดจนจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อให
บังเกิดความสุข ความเจริญแกประชาชน
3. การบริการด านสาธารณสุข เป นระบบ ป องกั นโรคระบาดไดทั นเวลา ประชาชนมีสุ ขอนามั ยที่ ดี มีการจั ดการ
สิ่งแวดลอมโดยอาศัยความรวมมือจากประชาชน องคกรเอกชน สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ
4. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในฐานะที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเขาไปสงเสริมและสนับสนุน
การจั ด การศึ กษาทั้ง ในระบบ นอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย รวมทั้ ง การสนั บ สนุ นวั ส ดุ อุ ป กรณ และ
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ วิถีชีวิต ความเปนอยูในทองถิ่น
5. การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานใหมีคณ
ุ ภาพ โปรงใส วางรากฐานการทํางานอยางเปนระบบ โดยเนนการมีสวน
รวมของประชาชนตั้งแต การวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
6. ประชาชนมีค วามปลอดภัย ในชี วิต และทรั พย สิน การบรรเทาสาธารณภั ยใหกับผู ป ระสบภัย ทุ กด าน โดยเพิ่ม ขี ด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน
7. ประชาชนดํารงชีวิตอยางเปนสุข การสังคมสงเคราะหดี เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแล
8. เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินคา ผลิตภัณฑชุมชนเปนที่รูจัก การทองเที่ยวมีคุณภาพที่เนนความเปนเอกลัก ษณและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

4. ยุทธศาสตรและกลยุทธในการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานศาสนาและวัฒนธรรม
เปาหมาย
ให ค วามสํ าคั ญ ด านศาสนาทุ กศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นซึ่ ง เป นต นทุ นทางสั ง คมของชุ ม ชน
แมสะเรียงตองไดรับการอนุรักษใหอยูคูอําเภอแมสะเรียงอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต และอิสลาม
วัตถุประสงค
1. ทํานุบํารุงศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต และอิสลาม
2. ใชมิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
2. เพื่อใหชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีจิตสํานึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของทองถิ่น
3. เพื่ออนุรักษฟนฟู องคความรูทางวัฒนธรรมใหมีความโดดเดน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมภิบาล
เปาหมาย
เทิ ด ทูนและรั กษาไวซึ่ง สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สนับ สนุนใหประชาชนมีส วนรวมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรูรักสามัคคีตลอดจนจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหบังเกิดความสุข ความ
เจริญแกประชาชน
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข
วัตถุประสงค
1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1. การฝกอบรมและพัฒนา
2. แผนอัตรากําลัง
3. ระบบเงินเดือน ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
4. ระบบคาตอบแทน ผูบริหาร สมาชิกสภา
5. คาเชาบาน
6. คาเลาเรียนบุตร
7. คารักษาพยาบาล
8. คาตอบแทนพิเศษ
9. การเดินทางไปราชการ
10. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรม
11. การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
1. เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อการบริหารงานตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล
3. เพื่อสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
การบริ ก ารด านสาธารณสุ ข เป นระบบ ป อ งกั นโรคระบาดได ทั นเวลา ประชาชนมี สุ ข อนามั ย ที่ ดี มี การจั ด การ
สิ่งแวดลอมโดยอาศัยความรวมมือจากประชาชน องคกรเอกชน สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมสุขภาพประชาชนและคุมครองผูบริโภค
วัตถุประสงค
1.สงเสริมความรู ความเขาใจ ในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพ
2.สงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ
3.สงเสริมและสนับสนุนการคุมครองผูบริโภค
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนการควบคุมปองกันโรค
วัตถุประสงค
1. สงเสริมและสนับสนุนการควบคุมปองกันโรค
2. ควบคุมการแพรระบาดของโรค
3. สรางความรูความเขาใจในการจัดการ และการปองกันโรคแกประชาชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
1.เพื่อการบริหารจัดเก็บขยะ กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเปนเมืองนาอยู
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เชน วัด โบสถ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ใหมีความสะอาด มีความ
เปนระเบียบ เรียบรอย และสวยงาม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในฐานะที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเขาไปสงเสริมและสนับสนุน
การจั ด การศึกษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอั ธยาศั ย รวมทั้ งการสนั บสนุ นวั ส ดุ อุ ปกรณ และเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ วิถีชีวิต ความเปนอยูในทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา
วัตถุประสงค
1. จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง
2. เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพั ฒนาบุ คลากรและเตรีย มความพรอมของเด็กก อนวัย เรียนทั้งในดานสุ ขภาพ พลานามัย และ
เสริมสรางพัฒนาการ
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจถายโอน และสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเด็กนักเรียน
3. เพื่อใหเทศบาลตําบลแมสะเรียงเปนแหลงเรียนรูทางการศึกษาอีกแหงหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา

กลยุทธที่ 3 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อใหเทศบาลตําบลแมสะเรีย งเป นแหลงเรียนรูทางการศึกษาอีกแหง หนึ่ง ของนักเรียน นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานอยาทั่วถึง
เปาหมาย
การบริ ห ารจั ด การโครงสร า งพื้ นฐานให มี คุ ณภาพ โปร ง ใส วางรากฐานการทํ างานอย างเป นระบบ โดยเน น
การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแต การวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมและอยูในระดับมาตรฐาน
วัตถุประสงค
1. ศึกษาและสํารวจความตองการของประชาชน
2. เพื่อใหระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ไดแก ไฟฟาสาธารณะ การประปา
3. ปรับปรุง/ซอมแซม สาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงถนน ทอระบายน้ําใหอยูในสภาพใชงานไดดีและมีความสะอาด
วัตถุประสงค
1. กอสราง ถนน ทอราบายน้ํา ใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
2. ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน ทอระบายน้ํา ใหอยูสภาพใชงานไดดีและมีความสะอาด
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณะภัย
เปาหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การบรรเทาสาธารณภัยใหกับผูประสบภัยทุกดาน โดยเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทํางาน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล
วัตถุประสงค
1. ใหความชวยเหลือ สนธิกําลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานดานความมั่นคง
2. ใหความชวยเหลือ สนธิกําลัง สนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ
3. เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในเขตอําเภอแมสะเรียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาหมาย
ประชาชนดํารงชีวิตอยางเปนสุข การสังคมสงเคราะหดี เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแล
กลยุ ท ธ ที่ 1 การสนั บ สนุ น การสั ง คมสงเคราะห แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ คนชรา ผู พิ ก าร ผู ป ว ยเอดส และ
ผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
1. สนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผูพิการ และผูปวยเอดส
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผูพิการ และผูปวยเอดส
3. สงเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนใหมีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค
1. จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตําบลแมสะเรียง
2. มีสถานธนานุบาลเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
เปาหมาย
เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินคา ผลิตภัณฑชุมชนเปนที่รูจัก การทองเที่ยวมีคุณภาพที่เนนความเปนเอกลัก ษณและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ไดรวมกลุมกันผลิตสินคาเพื่อหารายได
2. สงเสริมและสนับสนุนการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพระราชดําริ
3. สนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสะอาด สวยงาม
4. ประสานงานกับองคกร ภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการตลาดใหสามารถรองรับและจําหนายผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่น ในราคาที่เปนธรรม
วัตถุประสงค
1. สงเสริมการตลาดใหสามารถรองรับและจําหนายสินคาไดในราคาที่เปนธรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นพรอมทั้งใหประชาชนมีการดําเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสวยงาม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสวยงาม
2. ประสานงานกับองคกร ภาครัฐ และเอกชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวอยางเปนระบบ

5. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
5.1 ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทยฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมสะเรียง
ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางความเปน
ธรรมในสังคม

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานเศรษฐกิจ
และการทอง
เที่ยว

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ
และอุตสาหกรรมครัวเรือน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม
การตลาดใหสามารถรองรับ
และจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
ในทองถิ่น ในราคาที่เปนธรรม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความสวยงาม

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่
2ดานศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กลยุทธที่ 1
สงเสริมและสนับสนุน
ศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต และ
อิสลาม
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและ
สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี โดยการ
จัดการชุมชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความ
สมดุลและความ
มั่นคง ของอาหาร
และพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4
ดานบริการ
ดานการพัฒนา
สาธารณสุขและ
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
การศึกษา

กลยุทธที่ 1
การสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนและคุมครอง
ผูบริโภค
กลยุทธที่ 2
การสงเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ปองกันโรค
กลยุทธที่ 3 สงเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอยางเปน
ระบบ
กลยุทธที่ 4
สงเสริมและสนับสนุน
ชุมชนใหเปนเมือง
นาอยู

กลยุทธที่ 1
การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษากลยุทธที่
2
การสงเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 3
การสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ

ยุทธศาสตรที่ 4
สรางเศรษฐกิจที่
มีเสถียรภาพบน
พื้นฐานความรู

ยุทธศาสตร์ ที
สรางความเชื่องโยง
ทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงใน
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ ที
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐานอยาง
ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
และบรรเทา
สาธารณะภัย

กลยุทธที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให
ครอบคลุมและอยูใน
ระดับมาตรฐาน
กลยุทธที่ 2 พัฒนา
และปรับปรุงถนน ทอ
ระบายน้ําใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีและ
มีความสะอาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและ
สนับสนุนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในเขต
เทศบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและ
สนับสนุนการบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยในเขตอําเภอ
แมสะเรียง

ยุทธศาสตร์ ที
การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที ยุทธศาสตร์ที
ดานการพัฒนา ดานการ
คุณภาพชีวิต
บริหาร
จัดการ ตาม
ของประชาชน
หลักธรรม
ภิบาล
กลยุทธที่ 1
การสนับสนุนการสังคม
สงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ
คนชรา ผูพิการ ผูปวย
เอดส และผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 2
การสนับสนุนใหมี
สถานธนานุบาลเพื่อ
สงเคราะหประชาชนผู
ประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ

กลยุทธที่ 1
การสงเสริม
สนับสนุน การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมาหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
กลยุทธที่ 2 สงเสริม
การพัฒนาบุคลากร
และการจัดสวัสดิการ
ใหกับบุคลากร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 3
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

5.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กับ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมสะเรียง
ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางความ
เปนธรรมในสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ดานเศรษฐกิจ
ดานศาสนา
และการทอง
และ
เที่ยว
วัฒนธรรม

กลยุทธที่ 1 สงเสริม
และสนับสนุนการ
รวมกลุมอาชีพและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม
การตลาดใหสามารถ
รองรับและจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนใน
ทองถิ่น ในราคาที่เปน
ธรรม
กลยุทธที่ 3 สงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความสวยงาม

กลยุทธที่ 1
สงเสริมและ
สนับสนุนศาสนา
หลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต และ
อิสลาม
กลยุทธที่ 2
สงเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยการ
จัดการชุมชน
กลยุทธที่ 3
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความ
สมดุลและความ
มั่นคง ของอาหาร
และพลังงาน

ยุทธศาสตรท4ี่
สรางเศรษฐกิจ
ที่มีเสถียรภาพ
บนพื้น
ฐานความรู

ยุทธศาสตร์ที
การแกไขปญหา
ความยากจนบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที
ดานบริการ
ดานการพัฒนา
การพัฒนา
สาธารณสุขและ
คุณภาพ
ดานโครงสราง
สิ่งแวดลอม
การศึกษา
พื้นฐานอยาง
ทั่วถึง

กลยุทธที่ 1
การสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนและ
คุมครองผูบริโภค
กลยุทธที่ 2
การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ควบคุมปองกันโรค
กลยุทธที่ 3
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยาง
เปนระบบ
กลยุทธที่ 4
สงเสริมและ
สนับสนุน
ชุมชนใหเปนเมือง
นาอยู

กลยุทธที่ 1
การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับ
กอนประถมศึกษา
กลยุทธที่ 2
การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กลยุทธที่ 3
การสงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
และการศึกษานอก
ระบบ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให
ครอบคลุมและอยู
ในระดับ
มาตรฐาน
กลยุทธที่ 2
พัฒนาและ
ปรับปรุงถนน ทอ
ระบายน้ําใหอยู
ในสภาพใชงานได
ดีและมีความ
สะอาด

ยุทธศาสตร์ที
การคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
และบรรเทา
สาธารณะภัย

กลยุทธที่ 1 สงเสริม
และสนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยในเขต
เทศบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริม
และสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยในเขต
อําเภอแมสะเรียง

ยุทธศาสตร์ที 7
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แขงขัน

ยุทธศาสตร์ที
ยุทธศาสตร์ที
ดานการพัฒนา
ดานการบริหาร
คุณภาพชีวิตของ จัดการ ตาม
ประชาชน
หลักธรรมภิบาล

กลยุทธที่ 1
การสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ
คนชรา ผูพิการ
ผูปวยเอดส และ
ผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 2
การสนับสนุนใหมี
สถานธนานุบาล
เพื่อสงเคราะห
ประชาชนผู
ประสบปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ

กลยุทธที่ 1
การสงเสริม
สนับสนุน การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมาหา
กษัตริยทรงเปน
ประมุข
กลยุทธที่ 2
สงเสริมการพัฒนา
บุคลากรและการ
จัดสวัสดิการใหกับ
บุคลากรองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 3
การบริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5.3 ความเชื่อโยงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดแมฮองสอน กับยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลตําบลแมสะเรียง
ยุทธศาสตร 1
การพัฒนา
ระบบโครงสราง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร 2
การ พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิชย
กรรมหัตถกรรม
และสินคา
OTOP

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ดานเศรษฐกิจ
ดานศาสนา
และการทอง
และ
เที่ยว
วัฒนธรรม

กลยุทธที่ 1 สงเสริม
และสนับสนุนการ
รวมกลุมอาชีพและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม
การตลาดใหสามารถ
รองรับและจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนใน
ทองถิ่น ในราคาที่เปน
ธรรม
กลยุทธที่ 3 สงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความสวยงาม

กลยุทธที่ 1
สงเสริมและ
สนับสนุนศาสนา
หลักทั้ง 3 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต และ
อิสลาม
กลยุทธที่ 2
สงเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยการ
จัดการชุมชน
กลยุทธที่ 3
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน

ยุทธศาสตร 3
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร 4
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
สงเสริม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร 5
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที
ดานบริการ
ดานการพัฒนา
การพัฒนา
สาธารณสุขและ
คุณภาพ
ดานโครงสราง
สิ่งแวดลอม
การศึกษา
พื้นฐานอยาง
ทั่วถึง

กลยุทธที่ 1
การสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนและ
คุมครองผูบริโภค
กลยุทธที่ 2
การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ควบคุมปองกันโรค
กลยุทธที่ 3
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดเก็บขยะ
กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยาง
เปนระบบ
กลยุทธที่ 4
สงเสริมและ
สนับสนุน
ชุมชนใหเปนเมือง
นาอยู

กลยุทธที่ 1
การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับ
กอนประถมศึกษา
กลยุทธที่ 2
การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กลยุทธที่ 3
การสงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
และการศึกษานอก
ระบบ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให
ครอบคลุมและอยู
ในระดับ
มาตรฐาน
กลยุทธที่ 2
พัฒนาและ
ปรับปรุงถนน ทอ
ระบายน้ําใหอยู
ในสภาพใชงานได
ดีและมีความ
สะอาด

ยุทธศาสตร 6
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
และบรรเทา
สาธารณะภัย

กลยุทธที่ 1 สงเสริม
และสนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยในเขต
เทศบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริม
และสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยในเขต
อําเภอแมสะเรียง

ยุทธศาสตร 7
การพัฒนา
บริหารจัดการ
ทองถิ่นที่ดี

ยุทธศาสตร์ที
ยุทธศาสตร์ที
ดานการพัฒนา
ดานการบริหาร
คุณภาพชีวิตของ จัดการ ตาม
หลักธรรมภิบาล
ประชาชน

กลยุทธที่ 1
การสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของ
คนชรา ผูพิการ
ผูปวยเอดส และ
ผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 2
การสนับสนุนใหมี
สถานธนานุบาล
เพื่อสงเคราะห
ประชาชนผู
ประสบปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ

กลยุทธที่ 1
การสงเสริม
สนับสนุน การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมาหา
กษัตริยทรงเปน
ประมุข
กลยุทธที่ 2
สงเสริมการพัฒนา
บุคลากรและการ
จัดสวัสดิการใหกับ
บุคลากรองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 3
การบริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

