บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2558-2562
......................................

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา
 พันธกิจ

: พัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย
 เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รบั การศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
- ร้อยละของคะแนน O-Net ของนักเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
1.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทุกคน
อย่างมีคุณภาพ
1.6 ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา
1.7 การจัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ระดับคะแนนความรู้ของครูก่อนและหลังการฝึกอบรม
- ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลทีไ่ ด้รับการรับรอง
มาตรฐาน
- ร้อยละของคะแนน O-Net ของนักเรียน
- ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- จํานวนเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
- จํานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- ร้อยละของจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นาํ มา
บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พันธกิจ

: สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เป้าประสงค์ : รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - จํานวนภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ที่ได้รับการอนุรกั ษ์
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงาม
ในสังคม
2.3 ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- จํานวนเยาวชนที่เข้าร่วมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถว้ นหน้า
 พันธกิจ

: พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน

 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสุขภาพดี

3.2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

3.3 รักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพของร่างกาย

3.4 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ส่งเสริมสุขภาพดีในกลุ่มเด็ก : ร้อยละของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
- ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก : ร้อยละของอัตราการเกิด
ฟันผุในเด็กประถมศึกษา
ป.1 น้อยกว่าร้อยละ 55
ป.3 น้อยกว่าร้อยละ 55
ป.6 น้อยกว่าร้อยละ 55
- ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพประเมินแยกกลุ่มตามแบบประเมินสุขภาพ
อนามัยพึงประสงค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ไข้เลือดออก :
ร้อยละของอัตราการเกิดโรค < 50 : 100,000
ประชากร
ร้อยละของอัตราการป่วยตาย < 0.1%
- TB
: Cure rate > 90%
: Success rate > 80%
- ป้องกันโรคสัตว์สู่คน (โรคพิษสุนัขบ้า)
- รักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน CPG
- ระบบ Refer ในรายที่เกินศักยภาพ
- Home Health Care เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
- พัฒนาศักยภาพ อสม. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
พัฒนาสู่ อสม. เชี่ยวชาญ (รร.อสม.)
- จํานวนชมรม/องค์กรชุมชนทีไ่ ด้รับการจดจัดตั้ง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.5 พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร :
น้ํามันทอดปลอดสารโพลาร์ > 95%
ผักปลอดสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง > 95%
ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ > 90%
แผงลอยผ่านเกณฑ์ > 90%
อาหารปลอดฟอร์มารีน > 90%
- ตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี



ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 พันธกิจ

: พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคุลม

 เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้มาตรฐานและครอบคลุม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละของถนนสายหลักที่ไม่ได้มาตรฐาน
- สัดส่วนคําร้องขอติดตั้งประปา ของประชาชนเทียบกับที่เทศบาล
สามารถตอบสนองให้ได้
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง

4.2 ส่งเสริม เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของจํานวนถนนที่ไม่ได้มาตรฐานได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง
- ร้อยละของถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
- ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย
- ร้อยละของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่มี
ทางระบายน้ํา
- สัดส่วนคําร้องขอประปาของประชาชน เทียบกับที่
เทศบาลสามารถตอบสนองได้
- จํานวนการก่อสร้างอาคารทีผ่ ดิ กฎหมายผังเมืองและ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่าํ
 พันธกิจ

: ส่งเสริมและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา

 เป้าประสงค์

: สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สามารถควบคุมการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - ปริมาณการใช้น้ํามันของภารกิจในหน่วยงาน
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
- ปริมาณการใช้น้ําในหน่วยงาน
- ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
- จํานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่ม อัตราการรอด

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.1 อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนต้นไม้ทปี่ ลูกเพิ่ม
- จํานวนต้นไม้ทไี่ ด้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียน
5.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ - ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ก่อนฝังกลบ
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
- ปริมาณขยะลดลง
5.3 รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าในองค์กรลดลง
- ร้อยละของการใช้น้ํามันในองค์กรลดลง
5.4 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- จํานวนรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง
5.5 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม - จํานวนพันธุพ์ ืชพันธุ์สัตว์ที่ได้รบั การอนุรักษ์
5.6 พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง
- สัดส่วนพื้นทีส่ าธารณะต่อประชากร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง , สํานักการคลัง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ : สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่าย
ประชาชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้
 เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - จํานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจที่ยังมีการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
6.2 ส่งเสริมช่องทางการจําหน่วยสินค้าตลาดชุมชน
6.3 ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนเครือข่ายอาชีพที่จัดตัง้ ขึ้น
- จํานวนตลาดชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
- จํานวนอาชีพที่ได้รบั การสนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ ว
 พันธกิจ

: พัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอีสานใต้

 เป้าประสงค์ : มีแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - จํ า นวนผู้ เ ข้ า ชมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายในสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา)
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
7.1 พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
- ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
เจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วย
น้ําคํา) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานทีท่ ่องเที่ยวแห่งแดน
อีสานใต้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่
 พันธกิจ

: การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ การสร้างความเข้มแข็งและการ
พัฒนาเครือข่าย

 เป้าประสงค์ : ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - เครือข่ายในชุมชนทีม่ ีความเข้มแข็งและมีสว่ นร่วมในระดับดีมาก
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
8.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
8.2 พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ
8.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของความครอบคลุมของการจัดสวัสดิการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายครบทุกกลุ่ม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 พันธกิจ

: สร้างสังคมให้มีความสงบสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ

 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - จํานวนการเกิดเหตุโจรกรรมในเขตเทศบาล
- จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
9.1 รณรงค์วินัยการจราจร
9.2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ
9.3 ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์ และสถาน
บันเทิง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของผู้กระทําผิดวินัยจราจรลดลง
- ร้อยละของการเกิดอัคคีภัยลดลง
- ร้อยละของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- จํานวนเครือข่ายที่เกิดขึ้นในชุมชน
- จํานวนถนนที่จัดระเบียบฟุตบาททางเท้าสําเร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
 พันธกิจ

: พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 เป้าประสงค์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารของเทศบาล และมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสาร
กิจกรรมของเทศบาล
- จํานวนคนกด Like ในแฟนเพจของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
10.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media
และช่องทางอื่นๆ
10.2 เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนยอดกด Like ในเพจข่าวสารของสื่อ Social
Media
- จํานวนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองวิชาการและแผนงาน
 ความเชือ่ มโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 พันธกิจ

: บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทํางาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
11.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาค
ประชาชน
11.2 บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นๆ
11.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระบบการ
ติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดขององค์กร
11.4 พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร
11.5 พัฒนากฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและภาค
ประชาชน
- สัดส่วนงบประมาณที่เทศบาลให้การสนับสนุน
หน่วยงานอื่น
- ร้อยละของการนําเสนอตัวชี้วดั รายเดือน

- ระดับความรู้ของพนักงาน ก่อนและหลังการฝึกอบรม
- จํานวนเทศบัญญัตทิ ี่ได้มีการทบทวน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
11.6 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี - ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11.7 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
- ร้อยละของหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
-ร้อยละที่ลดลงของลูกหนี้ค้างชําระ
11.8 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสียภาษีอากร
(GIS)
11.9 บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการ
- ร้อยละของจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นํามา
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
11.10 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
- ร้อยละของจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นาํ มา
บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
11.11 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ าน
- ร้อยละของจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นาํ มา
บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกสํานัก/กอง
 ความเชือ่ มโยง


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
............................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีไ่ ม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั
2) ร้อยละของคะแนน O-Net ของนักเรียน
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ค่าเป้าหมาย ผลคะแนนของนักเรียนในแต่ละชัน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั
จํานวนภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ที่ได้รับการอนุรกั ษ์
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถว้ นหน้า
ตัวชี้วดั ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รบั การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของถนนสายหลักที่ไม่ได้มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ตัวชี้วัด
2) สัดส่วนคําร้องขอติดตั้งประปาของประชาชนเทียบกับที่เทศบาลสามารถ
ตอบสนองให้ได้
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
ตัวชี้วดั
1) ปริมาณการใช้น้ํามันของภารกิจในหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3) ปริมาณการใช้น้ําในหน่วยงาน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4) ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ลดลงไม่น้อยกว่าปีละ 1 ตัน
5) จํานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่ม อัตราการรอด
ปลูกเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ต้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจที่ยงั มีการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
จํา นวนผู้ เข้ าชมแหล่ ง ท่ องเที่ ยวภายในสวนเฉลิม พระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา)
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่
ตัวชี้วดั
เครือข่ายในชุมชนที่มคี วามเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในระดับดีมาก
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ตัวชี้วดั
1) จํานวนการเกิดเหตุโจรกรรมในเขตเทศบาล
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 10 ครั้ง/เดือน
ตัวชี้วดั
2) จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 10 ครั้ง/เดือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของ
เทศบาล
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วดั
2) จํานวนคนกด Like ในแฟนเพจของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั
ร้อยละของพนักงานที่มคี วามสุขในการทํางาน
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

***************************

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริม
สร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

การเสริมสร้าง 1. พัฒนา
สังคมที่
การศึกษา
เข้มแข็งและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
ดี

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
ประชาชนได้
รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

- ร้อยละเด็กวัย 8 8 8 8 8
เรียนที่ไม่ได้เข้า
สู่ระบบการ
ศึกษา
- ร้อยละของ
คะแนน O-Net 10 10 10 10 10
ของนักเรียน
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
โรงเรียนใน
2 2 2 2 2
สังกัดเทศบาล

30 30 30 30 30

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

1.1 พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ระดับคะแนนความรู้
ของครูก่อนและหลัง
การฝึกอบรม

1.2 พัฒนาศูนย์
เด็กเล็กและ
อนุบาลให้ได้
มาตรฐาน

ร้อยละของศูนย์เด็ก
เล็กและอนุบาลที่ได้
รับการรับรอง
มาตรฐาน

1.3 พัฒนาระบบ ร้อยละของคะแนน
การบริหารจัดการ O-Net ของนักเรียน
การศึกษา

1.4 พัฒนา
คุณภาพการ
ศึกษา

ร้อยละของผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
และอนุบาลให้ได้
มาตรฐาน
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
การศึกษา
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 4
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

สํานัก
การ
ศึกษา

ทุกสํานัก
/ กอง

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

3

3

3

3

3

1.5 ส่งเสริมให้
จํานวนเด็กวัยเรียนที่
เด็กได้รับการ
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา
ครบทุกคนอย่างมี
คุณภาพ

7

7

7

7

7

1.6 ส่งเสริมให้
เป็นเมืองแห่งการ
กีฬา

จํานวนทีมที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

1

1

1

1

1

1.7 การจัดหา
ปรับปรุง อาคาร
สถานที่ สื่อ
อุปกรณ์
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่
ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ

ร้อยละของจํานวน
โครงการในแผน
พัฒนาสามปีที่นํามา
บรรจุลงใน
เทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย
ประจําปี

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทุกคน
อย่างมีคุณภาพ
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 6
ส่งเสริมให้เป็นเมือง
แห่งการกีฬา
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 7
การจัดหา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ทันสมัย
อย่างเพียงพอ

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุ
น

สํานัก
การ
ศึกษา

ทุกสํานัก
/ กอง

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริม
สร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

การเสริมสร้าง
สังคมที่
เข้มแข็งและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
ดี

2. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

รักษาศิลปะ
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คง
อยู่

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จํานวนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ที่ได้รับการ
อนุรักษ์

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

3

4

4

4

4

2.1 ส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวนเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

9

9

9

9

9

2.2 ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม วินัย
และค่านิยมที่ดี
งามในสังคม

จํานวนเยาวชนที่เข้า
ร่วมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
วินัยและค่านิยมที่ดี
งามในสังคม

1

1

1

1

1

2.3 ปลูกฝัง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
โรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการปลูกฝัง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม วินัยและ
ค่านิยมที่ดีงามใน
สังคม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
ปลูกฝังปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

สํานัก
การ
ศึกษา

ทุกสํานัก
/ กอง

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริม
สร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

การเสริมสร้าง 3. ส่งเสริม
สังคมที่
สุขภาพดี
เข้มแข็งและ ถ้วนหน้า
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
ดี

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ร้อยละของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
1

1

1

1

1

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา
3.1 ส่งเสริม
สุขภาพดี

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสุขภาพดีใน
กลุ่มเด็ก : ร้อยละของ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย
- ส่งเสริมสุขภาพใน
ช่องปาก : ร้อยละของ
อัตราการเกิดฟันผุใน
เด็กประถมศึกษา
ป.1 น้อยกว่าร้อยละ
55
ป.3 น้อยกว่าร้อยละ
55
ป.6 น้อยกว่าร้อยละ
55
- ส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุ :
ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพประเมิน
แยกกลุ่มตามแบบ
ประเมินสุขภาพ
อนามัยพึงประสงค์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพดี

กอง
สาธารณ
สุขฯ

ทุกสํานัก
/ กอง

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
1

3

1

2

1

3

1

3

1

3

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา
3.2 ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ

3.3 รักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของร่างกาย

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

- ไข้เลือดออก :
ร้อยละของอัตรา
การเกิดโรค < 50 :
100,000 ประชากร
ร้อยละของอัตรา
การป่วยตาย < 0.1%
- TB : Cure rate >
90%
: Success rate
> 80%
- ป้องกันโรคสัตว์สู่คน
(โรคพิษสุนัขบ้า)
- รักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน CPG
- ระบบ Refer ในราย
ที่เกินศักยภาพ
- Home Health
Care เพื่อฟื้นฟู

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
รักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพของ
ร่างกาย

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

กอง
สาธารณ
สุขฯ

ทุกสํานัก
/ กอง

สมรรถภาพผู้ป่วย
4

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3

3

3

3

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

3.4 พัฒนา
เครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

- พัฒนาศักยภาพ
อสม. อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง และพัฒนา
สู่ อสม. เชี่ยวชาญ
- จํานวนชมรม/
องค์กรชุมชนที่ได้รับ
การจดจัดตั้ง
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 4
พัฒนาเครือข่าย
สุขภาพในชุมชน

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

6

ความ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ

4

4

4

ค่าเป้าหมาย

4

3.5 พัฒนา
สุขาภิบาลอาหาร
และตลาดสด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน

- พัฒนาสุขาภิบาล
อาหาร :
น้ํามันทอดปลอด
สารโพลาร์ > 95%
ผักปลอดสารปน
เปื้อนยาฆ่าแมลง >
95%
ร้านอาหารผ่าน
เกณฑ์ > 90%
แผงลอยผ่าน
เกณฑ์ > 90%
อาหารปลอด
ฟอร์มารีน > 90%
- ตลาดสดเทศบาล
1,2,3 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ

กลยุทธ์ /

ตัวชี้วัดระดับ

โครงการตามแนว
กอง
ทางการพัฒนาที่ 5 สาธารณ
พัฒนาสุขาภิบาล
สุขฯ
อาหารและตลาดสด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน

ความ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

ทุกสํานัก
/ กอง

หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท. ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
การพัฒนา
การพัฒนา
โครงสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน
พื้นฐาน
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
และ
และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

เทศบาล

ตามพันธกิจ

เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

4. พัฒนา
ระบบสาธา
รณูปโภค
สาธารณู
ปการ

มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
และ
ครอบคลุม

- ร้อยละของ
52 65 13 16 16 4.1 พัฒนาและ
ถนนสายหลักที่
ปรับปรุง
ไม่ได้มาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
- สัดส่วนคําร้อง
ในเมือง
ขอติดตั้ง
ประปาของ
ประชาชนเทียบ
กับที่เทศบาล
สามารถ
ตอบสนองให้ได้

58 59 60 61 62

1

-

-

-

-

แนวทางการ
พัฒนา

กลยุทธ์

ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

- ร้อยละของจํานวน
ถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน
ได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุง
- ร้อยละของถนนสาย
หลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ
- ร้อยละของถนนสาย
หลักที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลที่มี
การติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตลอดสาย
- ร้อยละของถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลที่มีทางระบาย
น้ํา
- สัดส่วนคําร้องขอ
ประปาของประชาชน
เทียบกับที่เทศบาล
สามารถตอบสนองได้

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
ในเมือง

4.2 ส่งเสริม เฝ้า - จํานวนการก่อสร้าง
ระวังและบังคับใช้ อาคารที่ผิดกฎหมาย
กฎหมายผังเมือง ผังเมืองและพระราช

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริม เฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎ หมายผัง

รับ
ผิดชอบ

สนับ
สนุน

สํานัก
การช่าง

ทุกสํานัก
/ กอง

และพระราช
บัญญัติควบคุม
อาคาร
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
ยุทธศาสตร์
เทศบาล
จังหวัด
จังหวัด
การพัฒนา
การพัฒนา
5. พัฒนาสู่
โครงสร้าง
โครงสร้าง
เมือง
พื้นฐาน
พื้นฐาน
คาร์บอนต่ํา
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
และ
และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติมี
ความสมบูรณ์
สามารถ
ควบคุมการ
ปล่อยก๊าซ
คาร์บอน
ไดออกไซด์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
- ปริมาณการ
ใช้น้ํามันของ
ภารกิจใน
หน่วยงาน
- ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าใน
หน่วยงาน
- ปริมาณการ
ใช้น้ําใน
หน่วยงาน
- ปริมาณขยะ
ในเขตเทศบาล
- จํานวนต้นไม้
ที่ปลูกเพิ่ม
อัตราการรอด

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
2

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

2

1

1

1

5.1 อนุรักษ์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมือง

11 10

7

7

7

5.2 พัฒนาระบบ
การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และระบบบําบัด
น้ําเสีย

2

2

2

2

-

-

-

2

2

เมืองและพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร

บัญญัติควบคุมอาคาร

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
- จํานวนต้นไม้ที่ปลูก
เพิ่ม
- จํานวนต้นไม้ที่ได้รับ
การอนุรักษ์และขึ้น
ทะเบียน
- ปริมาณขยะที่คัด
แยกได้ก่อนฝังกลบ
- ปริมาณขยะลดลง

5.3 รณรงค์การใช้
พลังงานอย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า

- ร้อยละของการใช้
ไฟฟ้าในองค์กรลดลง
- ร้อยละของการใช้
น้ํามันในองค์กรลดลง

5.4 ส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อ

- จํานวนรายการ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
อนุรักษ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมือง

สํานัก
การช่าง

ทุกสํานัก
/ กอง

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
รณรงค์การใช้
พลังงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมการใช้

สํานัก
การช่าง
/ กอง
สาธารณ
สุขฯ

โครงการ/กิจกรรม

สํานัก
การช่าง

สํานัก
การคลัง

สิ่งแวดล้อม
1

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเอง
และแข่งขัน
ได้

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

6. ส่งเสริม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

เศรษฐกิจใน
ครัวเรือน
เข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเอง
ได้

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

จํานวน
โครงการ /
กิจกรรม ด้าน
เศรษฐกิจที่ยังมี
การดําเนินงาน
ต่อเนื่อง

1

1

1

1

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

จัดซื้อจัดจ้าง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.5 ส่งเสริมความ - จํานวนพันธุ์พืชพันธุ์
หลากหลายทาง สัตว์ที่ได้รับการ
ชีวภาพของ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

12

6

2

2

2

5.6 พัฒนาสวน
- สัดส่วนพื้นที่
สาธารณะในเมือง สาธารณะต่อ
ประชากร

2

2

2

2

2

6.1 ส่งเสริมเครือ
ข่ายอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง

1

1

1

1

1

6.2 ส่งเสริมช่อง จํานวนตลาดชุมชนที่
ทางการจําหน่วย จัดตั้งขึ้น
สินค้าตลาดชุมชน

จํานวนเครือข่าย
อาชีพที่จัดตั้งขึ้น

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมความหลาก
หลายทางชีวภาพ
ของสิ่งแวดล้อม
ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 6
พัฒนาสวน
สาธารณะในเมือง
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมเครือ ข่าย
อาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมช่องทาง
การจําหน่วยสินค้า
ตลาดชุมชน

สํานัก
การช่าง

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

สํานัก
การช่าง

ทุกสํานัก
/ กอง

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม

ทุกสํานัก
/ กอง

1

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเอง
และแข่งขัน
ได้

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

7. พัฒนา
และส่งเสริม
แหล่ง
ท่องเที่ยว

มีแหล่งเรียนรู้ จํานวนผู้เข้าชม
และ
แหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ภายในสวน
เฉลิมพระ
เกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80
พรรษา (เกาะ
ห้วยน้ําคํา)

1

1

1

1

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
7

-

-

-

-

6.3 ส่งเสริมทุก
กลุ่มอาชีพเพื่อ
เชื่อมต่อ AEC

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา
7.1 พัฒนาสวน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนม
พรรษา 80
พรรษา (เกาะ
ห้วยน้ําคํา) ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
และสถานที่

จํานวนอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชม

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมทุกกลุ่ม
อาชีพเพื่อเชื่อมต่อ
AEC

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
และสถานที่ท่อง

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

สํานัก
การช่าง

ทุกสํานัก
/ กอง

ท่องเที่ยวแห่ง
แดนอีสานใต้
การเสริม
สร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

การเสริมสร้าง 8. สร้าง
สังคมที่
สังคมให้น่า
เข้มแข็งและ อยู่
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
ดี

ศักยภาพ
ชุมชน
เข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เมือง

เครือข่ายใน
ชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมใน
ระดับดีมาก

เที่ยวแห่งแดนอีสาน
ใต้

14 14 14 14 14 8.1 ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการให้
ครอบคลุมทุก
กลุ่ม

ร้อยละของความ
ครอบคลุมของการจัด
สวัสดิการ

1

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม พัฒนา
เครือข่ายครบทุกกลุ่ม

1

1

1

1

8.2 พัฒนา
เครือข่ายเด็ก
เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาเครือข่ายเด็ก
เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

11 11 11 11 11 8.3 เสริมสร้าง
จํานวนโครงการ/
ความเข้มแข็งของ กิจกรรมที่สร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริม
สร้างความ
มั่นคงและ
การรักษา

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และการรักษา
ความสงบ

9. พัฒนา
ศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยใน

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

- จํานวนการ
เกิดเหตุ
โจรกรรมในเขต
เทศบาล

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
-

-

-

2

2

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

9.1 รณรงค์วินัย
การจราจร

- ร้อยละของผู้กระทํา
ผิดวินัยจราจรลดลง

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
รณรงค์วินัยการ
จราจร

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม

ทุกสํานัก
/ กอง

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

สํานัก
ปลัด
เทศบาล

ทุกสํานัก
/ กอง

ความสงบ
เรียบร้อย

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเอง
และแข่งขัน
ได้

ความ

เรียบร้อย

การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10. พัฒนา
ระบบสาร
สนเทศและ
การประชา
สัมพันธ์

ยุทธศาสตร์

ทรัพย์สิน

- จํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาล

ประชาชน
รับรู้ เข้าใจใน
ข่าวสารของ
เทศบาลและ
มีส่วนร่วมก่อ
ให้เกิด
กระบวนการ
ขับเคลื่อน
ทางสังคม

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
รับทราบข่าวสาร
กิจกรรมของ
เทศบาล
- จํานวนคนกด
Like ในแฟนเพจ
ของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ

7

6

6

6

6

9.2 พัฒนาระบบ
การป้องกันและ
บรรเทาเหตุสา
ธารณภัยต่างๆ

- ร้อยละของการเกิด
อัคคีภัยลดลง
- ร้อยละของการให้
ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัย

-

-

-

2

2

9.3 ส่งเสริมการ
จัดระเบียบหอพัก
ร้านเกมส์ และ
สถานบันเทิง

- จํานวนเครือข่ายที่
เกิดขึ้นในชุมชน
- จํานวนถนนที่จัด
ระเบียบฟุตบาททาง
เท้าสําเร็จ

3

3

3

3

3

10.1 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
ด้วย Social
Media และ
ช่องทางอื่นๆ

จํานวนยอดกด Like
ในเพจข่าวสารของสื่อ
Social Media

1

-

-

-

-

10.2 เสริมสร้าง
เครือข่ายภาค
ประชาชนในการ
ประชาสัมพันธ์

จํานวนเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ /

ตัวชี้วัดระดับ

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทา
เหตุสาธารณภัย
ต่างๆ
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมการจัด
ระเบียบหอพัก ร้าน
เกมส์ และสถาน
บันเทิง

ความ

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมการประชา
สัมพันธ์ด้วย Social
Media และช่องทาง
อื่นๆ
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
เสริมสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการ
ประชาสัมพันธ์

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

ทุกสํานัก
/ กอง

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

หน่วย

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

อปท. ในเขต
จังหวัด

เทศบาล

ตามพันธกิจ

เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

58 59 60 61 62

การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

11. ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล

บริหาร
จัดการด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล

ร้อยละของ
พนักงานที่มี
ความสุขในการ
ทํางาน

4

4

4

4

4

แนวทางการ
พัฒนา

กลยุทธ์

11.1 พัฒนาการมี ร้อยละของการมีส่วน
ส่วนร่วมทั้งใน
ร่วมของคนในองค์กร
องค์กรและภาค และภาคประชาชน
ประชาชน

ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาการมีส่วน
ร่วมทั้งในองค์กร
และภาคประชาชน

19 18 19 19 19 11.2 บูรณาการ
และสนับสนุน
กิจกรรมของส่วน
ราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ

สัดส่วนงบประมาณที่
เทศบาลให้การ
สนับสนุนหน่วยงาน
อื่น

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2
บูรณาการและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นๆ

3

ร้อยละของการนํา
เสนอตัวชี้วัดรายเดือน

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนากระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผลและ
กําหนดตัวชี้วัดของ
องค์กร

2

3

3

3

11.3 พัฒนา
กระบวนการจัด
ทําแผนพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผลและ
กําหนดตัวชี้วัด
ขององค์กร

รับ
ผิดชอบ

สนับ
สนุน

สํานัก
การ
ศึกษา /
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน
สํานัก
ปลัด
เทศบาล
/ สํานัก
การช่าง
/ สํานัก
การ
ศึกษา
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

ทุกสํานัก
/ กอง

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

11 13 12 12 12 11.4 พัฒนา
ทักษะและการ
เรียนรู้ของ
บุคลากร

ระดับความรู้ของ
พนักงาน ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม

1

1

1

1

1

11.5 พัฒนา
กฎหมายท้องถิ่น
ให้เป็นปัจจุบัน

3

3

3

3

3

11.6 ส่งเสริมการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

จํานวนเทศบัญญัติที่
ได้มีการทบทวน
ปรับปรุง เปลี่ยน
แปลงหรือแก้ไขเพื่อ
ให้สอดคล้องเหมาะ
สมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน
ร้อยละการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 4
พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ของ
บุคลากร
โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 5
พัฒนากฎหมาย
ท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน

ทุกสํานัก ทุกสํานัก
/ กอง
/ กอง

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 6
ส่งเสริมการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

สํานัก
การ
ศึกษา /
สํานัก
ปลัด
เทศบาล

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

1

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

1

1

1

1

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

11.7 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

กลยุทธ์ /
แนวทางการ
พัฒนา

- ร้อยละของหมวด
ภาษีอากรที่จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น
-ร้อยละที่ลดลงของ
ลูกหนี้ค้างชําระ
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

1

1

1

1

1

11.8 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้
เสียภาษีอากร

1

1

1

1

1

11.9 บริหารงาน
บุคคลและบริหาร
งานทั่วไปด้านการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

ร้อยละของจํานวน
โครงการในแผน
พัฒนาสามปีที่นํามา
บรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

20

1

1

1

1

11.10 พัฒนา
และปรับปรุง
อาคารสถานที่

ร้อยละของจํานวน
โครงการในแผน
พัฒนาสามปีที่นํามา

โครงการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 7
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

สํานัก
การคลัง

หน่วย
รับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

โครงการตามแนว
สํานัก ทุกสํานัก
ทางการพัฒนาที่ 8 การคลัง / กอง
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
โครงการตามแนว
กอง
ทางการพัฒนาที่ 9 วิชาการ
บริหารงานบุคคล
และ
และบริหารงาน
แผนงาน
ทั่วไปด้านการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
โครงการตามแนว
ทุกสํานัก
ทางการพัฒนาที่ 10 / กอง
พัฒนาและปรับปรุง

4

2

4

4

4

บรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
11.11 จัดหา
ร้อยละของจํานวน
เครื่องมือเครื่องใช้ โครงการในแผน
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสามปีที่นํามา
บรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

อาคารสถานที่

โครงการตามแนว
ทุกสํานัก
ทางการพัฒนาที่ 11 / กอง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

