บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 กําหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นในการใช้ทรัพยากร รายได้
ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความ
โปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ ง
วางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูง สุด แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กําหนด มีการ
ควบคุม ติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็น
การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและ
ประชาคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒ นาในอนาคตของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการกํา หนดสภาพการณ์ในอนาคตที่
ต้องการบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่าง
เป็นระบบการกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่รอบด้าน กล่าวคือ จะต้องคํานึงถึงข้อมูลในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพการณ์ที่ต้องการ
ให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพหรื อ ขี ด ความสามารถของเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ และการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสําคัญต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็ น กรอบในการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ให้ มุ่ ง ไปสู่ ส ภาพการณ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัด สรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกําหนดทิศทางในการที่จะทําให้

บรรลุ ถึ ง สภาพการณ์ นั้ น และสามารถนํ า ไปสู ก าร แก้ ไ ขปั ญ หาและสนองตอบความต้ อ งการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้อย่างแท้จริง
ในการจัด ทําแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของเทศบาลเมื องศรีสะเกษ จะต้ องสอดคล้ องกั บ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยคํ า นึ ง
ถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
แนวทางดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แนวทางการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอัน หนึ่ง อัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.2 เยีย วยาและฟื้น ฟูอย่างต่อเนื่ องแก่ บุคคลทุ กฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รั ฐ
และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรง
ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่ง ชาติ (คอป.) ดํา เนิ น การอย่า งเป็น อิสระและได้ รับความร่ ว มมือ จากทุก ฝ่า ยอยางเต็ มที่ ในการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสีย
ชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน
1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติ
ธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคอผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมี
กลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการ
ผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวม
พลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลัก
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้ การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการ
กระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่งสําคัญและตําแหน่ง
ระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของบุคลากรภาครัฐ
ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
โดยเร่ ง ให้ มีก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า ในระดั บ ประเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หา
อุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟื้น ฟู การขุด ลอก คูคลอง และแหล่ง น้ํ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขต
การสู บ น้ํ า ด้ ว ยไฟฟ้ า จั ด สร้ า งคลองส่ ง น้ํ า ขนาดเล็ ก เข้ า สู่ ไ ร่ น า และขยายเขตการจั ด รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม
กับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ํา ในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง
1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัด ความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดย
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
ในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความ
ยุติธ รรมอย่ างทั่ว ถึง เพิ่มโอกาส ทางการศึก ษาและคุณภาพชีวิ ต สร้ างโอกาสและความเสมอภาค
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในพื้ น ที่ เคารพอั ต ลั ก ษณ์ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม
การกระจายอํานาจ การปกครองส่ว นท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้น ที่โ ดยไม่ขัด กับ
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง นี้ จะมี ก ารบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี เ อกภาพทั้ ง ในระดั บ
นโยบายและระดั บ ปฏิ บัติ รวมทั้ ง ปรั บปรุ ง พัฒ นากฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ องให้ ส อดคล้ อ ง
ทันสมัย กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
อย่างเป็นธรรม

1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคร่ ว มกั น โดยเฉพาะการเร่ ง แก้ ไ ข
ปัญ หากระทบกระทั่ง ตามแนวพรมแดน ผ่า นกระบวนการทางการทู ต บนพื้นฐานของสนธิสั ญ ญา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี
2558 ทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คง ตลอดจนการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง
ภายในและภายนอกภูมิภาค
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามัน เชื้อเพลิงบางประเภท
ชั่ ว คราวเพื่ อ ให้ ร าคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ลดลงทั น ที และปรั บ โครงสร้ า งราคาพลั ง งานทั้ ง ระบบ
ให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน
1.7.2 จั ด ให้ มี บั ต รเครดิ ต พลั ง งานสํ า หรั บ ผประกอบอาชี พ รถรั บ จ้ า งขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน
1.7.3 ดูแลราคาสิน ค้าอุปโภคบริโ ภคและราคาพลัง งานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต

1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มกําลังซื้อ
สุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1 พั ก หนี้ ค รั ว เรื อ นของเกษตรกรรายย่ อ ยและผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ มี ห นี้ ต่ํ า กว่ า
500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับ ผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมทั้ง
จั ด ทํ า แผนฟื้ น ฟู อ าชี พ และแผนการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต อย่ า งครบวงจร เพื่ อ สร้ า งโอกาส
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน
1.8.2 ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เ ดื อ นละไม่ น้ อ ยกว่ า 15,000 บาท อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ผลิ ต ภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร รวมทั้ ง มี ม าตรการเพื่ อ ลดภาระแก่ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่าง มีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี

1.8.3 จัด ให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น บันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี
จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปีจะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปี
ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวีตของประชาชนทั่วไป
ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
1.9 ปรั บ ลดภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ให้ เ หลื อ ร้ อ ยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลื อ
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน ของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี
และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อ
เพื่ อ ประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย รวมถึ ง เพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ เพื่ อ เป็ น การดู แ ล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมโครงการ สนับสนุน การสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ
ผนวกกับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ๆ
จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1.10.4 จัด สรรงบประมาณเข้ากองทุน พัฒ นาศักยภาพของหมู่บ้า นและชุ มชน (SML)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจํานวนเงิน 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามลําดับ
ขนาดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้า
เกษตรใหม่เสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาด
และกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดัน ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง
เพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้
ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจาก การรับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ
15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลําดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยา ความ
เสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้
สมบูรณ์ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 25542555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.13.1 สนับ สนุน ภารกิ จของมู ล นิธิ ส่ ง เสริม ศิ ลปาชีพ ในการผลิ ต งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
อันทรงคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถส่งและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุน
ให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น และการตลาดเชิ ง รุ ก ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
รวมทั้ง บูร ณาการสุทธิข องผู้ป่ว ยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุข ภาพต่างๆ บูร ณาการแผนงานของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียน
นําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่

เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างกว้างขวางโดยมีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อวางกลไกการใช้อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติ
ธรรม และองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบ ต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้
ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
2. การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนา
ประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนด
เป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถี
ชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ํา
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิต ภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพื่อขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบได้และการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการรัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น
ธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่ว มเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็น หุ้น ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy)
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อ
ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3. การลดรายจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33
แนวทางดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ประกอบด้วย 5 ประเด็กหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้างความสมดุล และปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดําเนินการ
ประเด็นหลัก
1. ด้านเกษตร

แนวทางการดําเนินการ
1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
2. ด้านอุตสาหกรรม
2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio – plastic, etc.)
3. การท่องเที่ยวและบริการ
3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาท
ต่อไป
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นการคมนาคมเชื่ อมโยงในภู มิ ภ าค
อาเซียน
5. พลังงาน
5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
6. การเชื่องโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการและการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขั บ เคลื่ อ นการเชื่ อ งโยงนิ ค มอุ ต สาหกรรมทวาย และ Eastern
seaboard
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
7. การพัฒนาขีดความสามารถในการ 7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ตัวชี้วัด)
แข่งขัน
7.2 การพั ฒ นาการสร้ า ง Brand
ประเทศไทย เป็ น Modern
Thailand
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
8. การวิจัยและพัฒนา
8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP

8.2
8.3
8.4
9. การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งเพื่ อ 9.1
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T
การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
การพัฒนาเมืองหลวง
การพัฒนาเมืองเกษตร
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก
20 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

11. การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข

12. การจัด สวัส ดิ การสัง คมและการ
ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ เ ด็ ก ส ต รี แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส
13. การสร้ า งโอกาสและรายได้ แ ก่
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
14. แรงงาน

แนวทางการดําเนินการ
10.1 ปฏิ รู ป การศึ ก ษา (ครู หลั ก สู ต ร เทคโนโลยี ก ารดู แ ลเด็ ก
ก่ อนวั ย เรี ย นและการใช้ ICT ในระบบการศึ ก ษา เช่ น แท็ บ เล็ ต และ
อินเตอร์เน็ต ไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี
13.1 กองทุนตั้งตัวได้
13.2 กองทุนหมู่บ้าน
13.3 โครงการ SML
13.4 โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร
14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบความคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม

กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นหลัก
15. ระบบยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ลดความ
เหลื่อมล้ํา
16. การต่อต้านการคอรัปชั่นสร้างธรร
มาภิบาลและความโปร่งใส
17. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน

แนวทางการดําเนินการ
15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
16.1
16.2
17.1
17.2
17.3

การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
ภาคประชาชน
ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง 18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน
นิเวศเพื่อความยั่งยืน
19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 19.1 การประหยัดพลังงาน
(GHG)
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น Green building code)
19.3 ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
20.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา
20.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
21.1 การปลูกป่า
และการบริหารจัดการน้าํ
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
ภูมิอากาศ
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
23. กรอบแนวทางและการปฏิรูป

แนวทางการดําเนินการ
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ

กฎหมาย

23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ

ประเด็นหลัก
24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ

25. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ

26. การปรับโครงสร้างภาษี
27. การจัดสรรงบประมาณ
28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เสริมสร้างความมัน่ คงในอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง

แนวทางการดําเนินการ
24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – Service
25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
27.1 พั ฒ นากระบวนการจั ด สรรงบประมาณให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 – 2559
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

4. การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ
“ประตู ก ารค้ า และการท่ อ งเที่ ย ว สู่ อ ารยธรรมขอมโบราณ ดิ น แดนเกษตรปลอดภั ย ได้
มาตรฐาน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่า
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่มรืน่ ของพืน้ ที่สีเขียว
4. สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

5. บูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์จังหวัดให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์

เป้าประสงค์รวมจังหวัด
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้
3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพื้นที่สเี ขียวที่รม่ รืน่ ผู้คนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี มีความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการกีฬาเพิ่มสูงขึน้
4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสมีงานทําทั้งในและนอกระบบ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ยกระดับศักยภาพผู้ค้าระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน
พัฒนาช่องทางการสื่อสารและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
2. ร้อ ยละที่ เพิ่ มขึ้ น ของมูล ค่า การจํ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์วิ สาหกิ จชุ มชน และ
OTOP
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
4. จํานวนผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้พัฒนาสมมรถนะ

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
1. เด็ก และเยาวชนได้ รั บการศึก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุณ ภาพ และตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต
2. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข
สิ่งเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 50
2. จํานวนชาวศรีสะเกษที่มีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
3. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่สําคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. แหล่ง ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมมีดุล ยภาพเหมาะสมกั บการ
พัฒนา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนา
เมืองให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. รักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา

3. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่
กําหนด
2. จํานวนแหล่งน้ํา และดินเสื่อมสภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
3. จํานวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์
(ไร่)
4. จํานวนแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นา
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมัน่ คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์
1. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
2. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาเครือข่ายร่วมพิทักษ์พื้นที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน
3. สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ่มอาเซียน
5. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก ของร้ อ ยละการจั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในคดี
แต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น
2. ระดับความสําเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน
3. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. จํ า นวนครั้ ง ของการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน
5. ร้อยละของการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งในชุมชนให้ได้ผลลัพธ์ที่
น่าพอใจสําหรับคู่กรณี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา นําสินค้า
เกษตรมาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วย
พื้นที่สีเขียว
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปร
รูปสินค้าเกษตร

5. บูรณาการการทํางานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย 5
ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ํากว่ําเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จํานวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
5. จํานวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
8. ร้อยละของจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว

10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
1. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้
4. สร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน
และประชาชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวใหม่ภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด
และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
6. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
7. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง
องค์รวม
8. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ
2. ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย , สายอาชีพ
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
7. จํานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
10. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประชากร)
11. ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก

12. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม
13. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา
14. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
15. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
16. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม
17. จํานวนของแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองด้านประกันสังคม
18. จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
สาธารณสุขและแรงงานอย่างองค์รวม
19. จํ า นวนแผนงาน/โครงการการจั ด การความรู้ ใ นหน่ ว ยงานการศึ ก ษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน
20. จํานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
หน่วยงาน
21. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
22. มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ
23. มีลําดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้
ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของถนนทเพิ่มขึ้น

3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง
4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมใหม่การพัฒนาเมืองโดย
การวางผังเมืองที่มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
4. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
กลยุทธ์
1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3. การส่ ง เสริ ม สํ า นึก ในอุ ด มการณ์ รั ก ชาติ แ ละหน้ าที่ ข องพลเมื อ งไทย เพื่ อ ความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
2. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ
3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตาม
ความต้องการ
4. ร้อยละของจานวนหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์
1. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.

ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเป้ลี่ยนเรียนรู้
ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทํามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
ร้อ ยละของความครอบคลุ ม ถู ก ต้ อง และทั น สมั ย ของฐานข้อ มู ล ที่ สนั บ สนุ น

ยุทธศาสตร์
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
7. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กร
ที่ดี

6. การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
1. นโยบายการศึกษา
“เพื่อก้าวสู่การเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ เตรียมคนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
1.1 ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้
เป็นโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา ชั้นนําของจังหวัด
1.2 ส่งเสริม “ครู” ให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ
ประชาชน
1.3 พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาพื้ น ฐานให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เป็ น โรงเรี ย น ๓ ภาษา
(ภาษาไทย อัง กฤษ จีน) โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักการอ่าน
ทํางานเป็นทีม มีพลังความคิดสร้างสรรค์
1.4 จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่ง
ความรู้ของประชาชน
1.5 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

“เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
2.1 ด้านสาธารณสุข
2.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเน้นบริการเชิง
รุกเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข
2.1.2 จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วยใจ เจ็บป่วยพร้อมให้บริการช่วยเหลือทันทีตลอด
24 ชั่วโมง
2.1.3 พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคเชิ ง รุ ก เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
2.1.4 พัฒนาตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้าง
เครือข่ายร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ
2.2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2.1 จัดตั้งและพัฒนาศูน ย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุให้ ดี
ยิ่งขึ้น ให้การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่อง ผู้สูงอายุ
2.2.2 สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพล
ภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
2.2.3 สนับ สนุน ส่ ง เสริ ม พลั ง เครื อข่ า ยในชุ ม ชน ทั้ ง เครื อข่ ายสตรี สภาเด็ กและ
เยาวชน เครือข่ายด้านสุข ภาพ เครือข่ายผู้สูง อายุ เกิด การรวมพลัง เพื่อสร้างจิต สํานึกในการทํา
ประโยชน์ให้กับสังคม
2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
2.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน
ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาด้านกีฬาและ
พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3.2 ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิด
ความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด
2.4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4.1 ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative area) เช่น ลานศิลปะ ดนตรี เพื่อให้เด็ก
เยาวชน และศิลปิน มีสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน
2.4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นเอกลักษณ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป

2.4.3 สร้างศูนย์ศิลปอารยธรรมสี่เผ่าไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5.1 พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ให้มีความชํานาญ และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
2.5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์สําหรับการช่วยเหลือประชาชน
ให้มีความพร้อมต่อการรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล
2.5.3 ให้การสนับสนุน การจัด ระเบียบสัง คมและบูร ณาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม
2.5.4 ปรับปรุงระบบการจราจร ส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนรักษากฎหมายและวินัย
ทางการจราจร
3. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดํารงชีพของประชาชน พร้อม
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง”
3.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3.2 ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
3.3 ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตามข้อบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์
3.5 พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม
4. นโยบายเศรษฐกิจ
“เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การรวมกลุ่มในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดย่อม ให้สามารถเติบโต และแข็งแรงต่อไป โดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4.2 ส่งเสริมตลาดชุมชน ถนนคนเดิน เพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าจากครัวเรือน
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดย่อม
4.3 พัฒนาคุณภาพสินค้าจากชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี
5. นโยบายการท่องเที่ยวและการบริการ
“เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรัก ษ์
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแดนอีสานใต้”
5.1 พั ฒ นาสวนเฉลิ มพระเกี ยรติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หัว เฉลิม พระชนมพรรษา 80
พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนาให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1 แหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ํา (Sisaket aquarium) และโดมอนุรักษ์พันธุ์พืช
พื้นเมือง
5.1.2 หอสูงชมเมือง แหล่งเรียนรู้ศิลปะอารยธรรมสี่เผ่าไทย ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
แหล่งศึกษาค้นคว้าของประชาชน
5.1.3 ลานออกกําลังกายกลางแจ้ง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เส้นทางจักรยาน
ภายในสวน สร้างสะพานเชื่อมต่อกับสวนราชสักการะ
5.1.4 เป็นสถานที่สําหรับสร้างสรรค์ให้เกิดเวทีการแสดงออกของประชาชน ทั้งด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และนันทนาการต่าง ๆ ของประชาชน
5.2 ส่งเสริมนักท่องเที่ยวพักค้างที่ศรีสะเกษ เพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยว 1 วันในศรีสะ
เกษ (One Day One Night Trip) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของอีสานใต้ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน
6. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาสู่เมืองลดคาร์บอน
(Low Carbon City)”
6.1 ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ท้องถิ่น (Biodiversities)
6.2 สร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ํามัน ไฟฟ้า ลดขยะมูลฝอย
เปลี่ยนบ่อกลบฝังขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามมาตรฐานไอเอสโอ
6.3 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็นสถานที่
พักผ่อน และออกกําลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง
7. นโยบายการบริหารจัดการ

“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
7.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพื่อสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน
7.2 พัฒนาระบบงานบริการประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างพึงพอใจ มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง
7.3 พั ฒ นาระบบงาน และสมรรถนะของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
7.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายฟรี (Free
WiFi) ในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
7.5 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน
7.6 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ความเป็นธรรมแก่ผู้มี
หน้าที่เสียภาษี เพื่อนําภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น
7.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทําประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
7.8 พั ฒ นาระบบสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่ ป ระชาชน
การจัดซื้อจัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
จากการออกประชาคมในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปี
งบประมาณ 2557 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ดังนี้
ชุมชน
ชุมชนวัดพระโต

สภาพปัญหา / ความต้องการ
ด้านสังคม
1. ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ , ร้านเกมส์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ขอเสาไฟฟ้า (เพิ่ม) บริเวณซอยวิจิตรนคร 15
2. ถนนคอนกรีต บริเวณ ซอยเส้นทางลัดที่จะไปทะลุ (โรงงานข้าวเกรียบกุ้งเก่า)
ซึ่งยังเป็นทางดิน

ชุมชน

ชุมชนท่าเรือ

ชุมชนตลาดนอก

ชุมชนพันทาน้อย

สภาพปัญหา / ความต้องการ
ด้านการศึกษา
1. ผู้ประกอบการร้านค้า – พ่อค้า – แม่ค้า ที่จําหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลฯ
ต้องการให้จัดอบรมภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยให้มีการจัด
อบรม ณ ตลาดสดเทศบาล 3
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ติดตั้งท่อระบายน้ํา
2. ขอถนนคอนกรีตบริเวณแฟลตตํารวจ
3. ติดตั้งสัญญาณจราจร
- กระจกสะท้อน
- ลูกระนาดลดความเร็ว
- ไฟกระพริบติดบริเวณทางโค้งภายในชุมชน
4. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การทิ้งขยะไม่เป็นที่ เนื่องจากรถขยะเข้าไปไม่เป็นเวลา บริเวณอู่ซ่อมรถ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
2. ขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน
ด้านสาธารณสุข
1. ต้องการใช้สิทธิเบิกตรงกับทางศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (เทศบาล)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ขอขยายเขตเสียงตามสาย ซอย 2,4,5
2. ซ่อมแซมถนนบริเวณต้นซอย 1
3. ขออนุเคราะห์ป้ายชุมชน ธงชาติ และตราสัญลักษณ์
4. ติดตั้งท่อระบายน้ํา บริเวณสามแยกราชภัฎศรีสะเกษ หน้าวัดป่าศรัทธาธรรม ถึง
ซอยสวนหมากทั้งหมด
5. ติดตั้งโคมไฟ ซอยประจักษ์แจ้ง
6. ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเทศบาลฯ เทพื้นศาลาชุมชน, ประปา, ไฟฟ้า
7. ขอติดตั้งสัญญาณจราจร ไม้กั้นระวังอุบัติเหตุ บริเวณโค้งหักศอก ซอย 2
เชื่อมต่อกับซอย 4
8. ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ตามจุดสําคัญต่าง ๆ ภายในชุมชน
ด้านการศึกษา
1. ปัญหาเด็กไม่ไปโรงเรียน
- คุ้มต้นยาง
- คุ้มโนนงาม

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างขึ้นแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ชุมชน

ชุมชนพันทาใหญ่

ชุมชนหัวนา

ชุมชนโนนเขวา

ชุมชนมารีหนองแคน

สภาพปัญหา / ความต้องการ
ด้านสังคม
1. ปัญหาผู้ประกอบการหอพักขาดระเบียบในการควบคุมหอพักตนเอง ทําให้เกิด
การมั่วสุมของวัยรุ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ติดกับคุ้ม
โนนงาม และบริเวณสะพานน้อยเชื่อมต่อจะข้ามไปยัง อ.ยางชุมน้อย ชาวบ้านที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
ด้านเศรษฐกิจ
1. ขุมชนต้องการรับความรู้ด้านการทําธุรกิจขนาดย่อม จัดตัง้ “ร้านค้าชุมชน”
ด้านสังคม
1. ชุมชนจัดตัง้ ศูนย์ผสู้ ูงอายุชุมชนพันทาใหญ่
2. ปัญหาเยาวชนติดร้านเกมส์ทเี่ ปิดตลอด 24 ชั่วโมง ที่อยู่ภายในชุมชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ต้องการท่อระบายน้าํ เนื่องจากน้ําท่วมขังบริเวณ ซอยพันทา 1
2. ติดตั้งท่อระบายน้ําภายในชุมชน
3. ติดตั้งสัญญาณจราจรตามแยกต่างๆ ภายในชุมชน
4. ให้ถอดป้ายโฆษณาที่มุมทางโค้งบริเวณโดยรอบในชุมชน เนื่องจากเป็นอันตราย
ต่อผู้สัญจรไปมา
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การอุดตันของคลองระบายน้าํ
ด้านสาธารณสุข
1. ต้องการให้ อสม. จัดทําโครงการออกเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิดและผู้สงู อายุในชุมชน
2. ให้ อสม. มีโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคตามฤดูกาลต่าง ๆ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ต้องการอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน
ด้านสาธารณสุข
1. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เรื่อง นมสําหรับเด็กแรกเกิด
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. ปัญหาการจัดระเบียบหอพักในชุมชน
- ความวุ่นวายจากการทะเลาะวิวาท
- ยาเสพติดจากวัยรุ่นในหอพัก
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

