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     2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลต าบลแม่ค า  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลแม่ค า  โดยการวิเคราะห์ที่มีความครอบคลุม เชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย เพ่ือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์  มีความสอดคล้อง  เชื่อมโยงกับพันธกิจ  เป้าประสงค์  แนวทางการพัฒนา  ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิต/โครงการ
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่ค า ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ 

เทศบาลต าบลแม่ค า 

ผลผลิต/โครงการ 

(โครงการ) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการค้า การลงทุน การ
บริการ และโลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

95 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้า
เกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 

7 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคม
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
การแก้ไขปัญหาสังคมและ
ความยากจน และคุณค่า 
ทางสังคม 

12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
ด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษาและ 
การสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านระบบ
การศึกษา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

30 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านระบบบริการ
สาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

เทศบาลต าบลแม่ค า 

ผลผลิต/โครงการ 
(โครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคม
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global Demand และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ            
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านผังเมือง  ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
1.  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เหมาะแก่การท าอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ ได้แก่ ข้าว  
     ข้าวโพด พืชผักสวนผสม เป็นต้น 
2.  มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
3.  สังคม ชุมชนมีความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน 
4.  มีความพร้อมทางด้านบริการ  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี  และมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ 
    ประชาชน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การจัดการด้านการตลาด การผลิต และรูปสินค้าเกษตรยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 
2. ประชาชนยังมีรายได้น้อย  รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรม 
3. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายของรัฐบาล  ให้การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง  จึงมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาในหลายด้านเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ 
    ยากจน  มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ  ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผนแม่บทชุมชน  
    มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน 
    ภารกิจให้แก่เทศบาล 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  ที่เน้นการท่องเที่ยว  เป็นศูนย์กลางการค้า  การลงทุน  และโลจิสติกส์  
    กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่จะขอ 
    การสนับสนุนและด าเนินการร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยงานของรัฐบาล  เช่นการ 
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน  โครงการพัฒนาทางด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ  
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4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
    ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
5. มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน 
    และชุมชน 
6. เส้นทางเป็นจุดผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญท้ัง 2 สาย  คือ  พระข่ีม้าบิณฑบาตและอ าเภอแม่สาย 
 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
1.  การผันผวนของราคาสินค้า  เช่นน้ ามัน  ทองค า  อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้น การส่งเสริมให้ 
    ภาคประชาชนลดการใช้พลังงาน  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยองค์กรของรัฐต้องเป็นต้นแบบ การส่งเสริม 
    การท าโครงการอันเก่ียวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การส่งเสริม 
    การท าปุ๋ย  น้ าหมักชีวภาพ  การส่งเสริมกิจการร้านค้าชุมชน  อันเป็นการลดการเดินทางไปสู่ตัวเมือง 
2. มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจ ากัด  การด าเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของงบประมาณ  จ าเป็นต้อง 
    สรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก  เช่น งบจากส่วนกลาง งบจากจังหวัด (CEO)  งบจากองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัด  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาโดยมีการแยกแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพ  เพ่ือเสนอของบประมาณ 
    อุดหนุนและทบทวนแผนงานทุกปี 
3. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากข้ึน ไทยมีการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA  สินค้าจาก 
    ต่างประเทศน าเข้าในราคาถูก  มีการละเว้นภาษีน าเข้า  กระทบต่อภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  
    ต้องค านึงถึงผลกระทบด้านนี้ ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. สินค้าทางการเกษตรยังพัฒนาไม่ได้มาตรฐาน 

 

    3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
           การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

 -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
           -  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
           -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


