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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่คา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์
ที่ 1
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์
ที่ 2
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้าใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
ที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 5
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ดารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสูก่ าร
เป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การดารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
ที่ 9
การพัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นที่
เศรษฐกิจ

พัฒนาและสนับสนุน
การยกระดับการ
พัฒนาสังคม การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ
เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตาบลแม่คา

ยุทธศาสตร์
ที่ 8
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์
ที่ 7
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุนและบริการ
โลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดอาเซียน+6
และ GMS

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์
ที่ 6
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

การสร้างความเข้มแข็ง
และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรเพือ่ เพิม่
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยทีม่ ีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมอนุภาคลุ่มน้าโขง
และเตรียมพร้อมรับ
ความร่วมมือประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
ที่ 4
การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้
ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน

การรักษาความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหาและความ
ยากจน และคุณค่าทางสังคม

การพัฒนาด้านระบบการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาด้านระบบ
บริการสาธารณสุขและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านการส่ งเสริ ม
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน

เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและคุณค่าทางสังคม

เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านระบบ
การศึกษา ส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านระบบ
บริ การสาธารณสุ ขและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

เป้ าประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านการส่ งเสริ ม
การบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์
ที่ 10
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา
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กลยุทธ์ 1.1
การก่อสร้างบูรณะ
ซ่อมแซมม
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ 1.2
การจัดหา/ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่ ้าน

กลยุทธ์ 2.1
การส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาการแปรรูป
สินค้าทาง
การเกษตรเพือ่ เพิม่
มูลค่า
กลยุทธ์ 2.2
การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 1.3
การจัดการจราจร
และการ
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ 3.1
การบริการสวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ญาติ
กลยุทธ์ 3.2
การส่งเสริมการเรียนรู้
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
กลยุทธ์ 3.3
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมและยาเสพติด

กลยุทธ์ 4.1
การส่งเสริมการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

กลยุทธ์ 5.1
การส่งเสริมงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบ
บูรณาการ

กลยุทธ์ 6.1
การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน

มีคุณกลยุ
ธรรมทธ์ 4.2
จริยธรรมและ
การส่งเสริม
ปฏิศิบลปวั
ัติไฒด้นธรรมและ
ในชุมชน

กลยุทธ์ 5.2
การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการอนุรกั ษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ 6.2
การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ

ประเพณีท้องถิ่น
มีคุณธรรม จริยธรรม

และปฏิบัติได้ใน
ชุมชน

กลยุทธ์ 6.3
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

กลยุทธ์ 3.4
การดาเนินการเพือ่ ให้มี
สถานที่ออกกาลังกายและ
ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การพาณิชย์

ผลผลิต/
โครงการ

จานวน
48 โครงการ

จานวน
7 โครงการ

จานวน
11 โครงการ

จานวน
20 โครงการ

จานวน
15 โครงการ

จานวน
46 โครงการ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
“ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน และ
คุณค่าทางสังคม

4. การพัฒนา
ระบบการศึกษา
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน

เพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน
และคุณค่าทาง
สังคม

ค่าเป้าหมาย

1.1 ก่อสร้าง
บูรณะซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และการไฟฟ้า

2.1 ส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร เพื่อ
เพิ่มมูลค่า

1.2 จัดหา/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน
1.3 จัดการ
จราจรและ
ประชาสัมพันธ์

2.2 ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

5. การบริการ
สาธารณสุข และ
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. การ
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เพื่อพัฒนาด้าน
ระบบการศึกษา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาด้านระบบ
บริการสาธารณสุข
และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

3.1 บริการ
สวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ญาติ

4.1 ส่งเสริม
การศึกษาใน
ระบบสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ปฏิบัติได้ในชุมชน

5.1 ส่งเสริมงาน
บริการสาธารณสุข
แบบบูรณาการ

6.1 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ คุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

3.2 ดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

4.2 ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น

3.3 ดาเนินการ
เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่
ออกกาลังกาย
และส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย

5.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการอนุรักษ์
และรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี

6.2 พัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

6.3 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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1.1 การก่อสร้าง
บูรณะซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และการไฟฟ้า
1.2 การจัดหา/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน

2.1 การส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาการแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่ม
มูลค่า
2.2 การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การจัด
การจราจรและ
ประชาสัมพันธ์

แผนงาน

3.1 การบริการ
สวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ไร้ญาติ
3.2 การ
ดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

4.1 การส่งเสริม
การศึกษาในระบบสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติ
ได้ในชุมชน

4.2 การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น

5.1 การส่งเสริมงาน
บริการสาธารณสุข
แบบบูรณาการ

5.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการอนุรักษ์
และรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

6.2 การพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
6.3 การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

3.3 การดาเนิน
การเพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่
ออกกาลังกาย
และส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

6.1 การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงาน
การพาณิชย์

