ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี เพื่อเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะกําหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาซึ่งจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ
แผนชุมชน และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีหลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนา
เทศบาล ดังนี้
1. การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้
เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มีมิต รไมตรีบนวิถีชีวิต แห่ง ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล
การบริการสาธารณะขั้น พื้นฐานที่ทั่ว ถึง มีคุณภาพ สัง คมมีความปลอดภัยและมั่น คง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่ง กัน และกัน และแข่ง ขันได้ในเวทีโ ลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒ นาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ต ลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
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
ผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก 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 เท่าเทียมและเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม พร้อมทั้ง เปิดรับความร่วมมือกับ
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 ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ง แวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy)
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค
และเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ
สมดุล 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 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทาง
การดําเนินการ
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 ฐานด้ า 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 แก้ไขกฎหมาย 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 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
8. การวิจัยและพัฒนา
8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
9. การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งเพื่ อ 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
9.8 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 สวั ส ดิ ก ารสัง 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 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย
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 การพัฒ นาทั ก ษะเพื่อเพิ่ม คุ ณภาพแรงงาน ให้ส อดคล้ องกั บความ
ต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบความคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นหลัก
15. ระบบยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ลดความ
เหลื่อมล้ํา
16. การต่ อ ต้ า นการคอรั ป ชั่ น สร้ า ง
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
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
กฎหมาย

แนวทางการดําเนินการ
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ

ประเด็นหลัก
24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ

แนวทางการดําเนินการ
24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการโดย
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – Service
25. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ
25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต
25.2 พั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของกํ า ลัง คนภาครั ฐ และเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
26. การปรับโครงสร้างภาษี
26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
27. การจัดสรรงบประมาณ
27.1 พั ฒ นากระบวนการจั ด สรรงบประมาณให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 – 2559
ความมั่นคงในอาเซียน
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง
30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3. การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ
“ประตูการค้าและการท่องเที่ยว สู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่มรืน่ ของพื้นที่สีเขียว
4. สร้างความมัน่ คง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5. บูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์จังหวัดให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์

เป้าประสงค์รวมจังหวัด
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้
3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม มีพื้นทีส่ ีเขียวทีร่ ่มรืน่ ผูค้ นมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี มีความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ
3. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสมีงานทําทั้งในและนอกระบบ
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
6. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
7. ยกระดับศักยภาพผู้ค้าระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน
8. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และ OTOP
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
4. จํานวนผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้พัฒนาสมมรถนะ
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
1. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต
2. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุสิ่งเสพติด
และปัญหาสังคมอื่นๆ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 50
2. จํานวนชาวศรีสะเกษที่มีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
3. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่สําคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมมี ดุล ยภาพเหมาะสมกั บการพั ฒ นา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้
ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. รักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา
3. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่กําหนด
2. จํานวนแหล่งน้ํา และดินเสื่อมสภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
3. จํานวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์(ไร่)
4. จํานวนแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นา
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์
1. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาเครือข่ายร่วมพิทักษ์พื้นที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน
3. สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ่มอาเซียน
5. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่
เกิดขึ้น
2.
3.
4.
5.

ระดับความสําเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน
ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ร้อยละของการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งในชุมชนให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

สําหรับคู่กรณี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา นําสินค้า
เกษตรมาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วย
พื้นที่สีเขียว
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตร
5. บูร ณาการการทํางานของหน่ว ยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์จัง หวั ด
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจั งหวั ด ประกอบด้ว ย
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 มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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. การบู ร ณาการการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม กี ฬ า สาธารณสุ ข และแรงงาน
อย่างองค์รวม
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 84 ต่อแสนประชากร)
11. ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
12. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม
13. จํ า นวนเด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศั ก ษา และประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางศาสนา
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. ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ภั ย พิ บั ติ แ ละผู้ อ าศั ย อยู่ ต ามแนวชายแดนมี ค วามปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3. การส่ ง เสริ ม สํ า นึ ก ในอุ ด มการณ์ รั ก ชาติ แ ละหน้ า ที่ 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. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทํามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
5. ร้ อ ยละของความครอบคลุ ม ถู ก ต้ อ ง และทั น สมั ย ของฐานข้ อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
7. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กร
ที่ดี

5. การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
1. นโยบายการศึกษา
“เพื่อก้าวสู่การเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ เตรียมคนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
1.1 ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ให้เป็นโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา 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 3 ภาษา
(ภาษาไทย อังกฤษ จีน) โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักการอ่าน ทํางาน
เป็นทีม 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 เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเน้น
บริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข
2.1.2 จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วยใจ เจ็บป่วยพร้อมให้บริการช่วยเหลือทันที
ตลอด 24 ชั่วโมง
2.1.3 พั ฒ นาระบบเฝ้าระวัง ป้องกั น และควบคุ มโรคเชิง รุก เพิ่มศัก ยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
2.1.4 พัฒนาตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สร้างเครือข่ายร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ
2.2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้
ดียิ่งขึ้น ให้การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่อง ผู้สูงอายุ
2.2.2 สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2.3 สนับสนุนส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและ
เยาวชน เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์
ให้กับสังคม
2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
2.3.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มที่ ดี ด้ า นกี ฬ าให้ กั บ
เด็ก เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนา
ด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3.2 ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด
2.4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4.1 ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative area) เช่น ลานศิลปะ ดนตรี เพื่อให้
เด็ก เยาวชน และศิลปิน มีสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน
2.4.2 อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป
2.4.3 สร้ า งศู น ย์ ศิ ล ปะอารยธรรมสี่ เ ผ่ า ไทย เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม
ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5.1 พัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนให้มีความชํานาญ และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
2.5.2 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ให้มีความพร้อมต่อการรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล
2.5.3 ให้การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการร่ว มกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม
2.5.4 ปรับปรุงระบบการจราจร ส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนรักษากฎหมาย
และวินัยทางการจราจร
3. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดํารงชีพของประชาชน พร้อม
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง”
3.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3.2 ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
3.3 ควบคุมการขยายตัว ของตัว เมือง ให้สอดคล้องกับผัง เมืองรวมและเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์
3.5 พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม
4. นโยบายเศรษฐกิจ
“เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การรวมกลุ่มใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน และธุร กิจขนาดย่อม ให้สามารถเติบโต และแข็ง แรงต่อไป โดยยึดแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ส่งเสริมตลาดชุมชน ถนนคนเดิน เพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าจากครัวเรือน
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดย่อม
4.3 พัฒนาคุณภาพสินค้าจากชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี
5. นโยบายการท่องเที่ยวและการบริการ
“เพิ่ม ศั ก ยภาพการท่อ งเที่ ยวของเมื อ ง พัฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ ยว แหล่ง เรีย นรู้เ ชิง อนุรั ก ษ์
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแดนอีสานใต้”
5.1 พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนาให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้
5.1.1 แหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ํา (Sisaket aquarium) และโดมอนุรักษ์พันธุ์พืช
พื้นเมือง
5.1.2 หอสู ง ชมเมื อ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ศิ ล ปะอารยธรรมสี่ เ ผ่ า ไทย ห้ อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิคส์ แหล่งศึกษาค้นคว้าของประชาชน
5.1.3 ลานออกกําลังกายกลางแจ้ง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เส้นทาง
จักรยานภายในสวน สร้างสะพานเชื่อมต่อกับสวนราชสักการะ
5.1.4 เป็นสถานที่สําหรับสร้างสรรค์ให้เกิดเวทีการแสดงออกของประชาชน
ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และนันทนาการต่าง ๆ ของประชาชน
5.2 ส่งเสริมนักท่องเที่ยวพักค้างที่ศรีสะเกษ เพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยว 1 วัน
ในศรีสะเกษ (One Day One Night Trip) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของอีสานใต้ และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

6. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาสู่เมืองลดคาร์บอน
(Low Carbon City)”
6.1 ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ท้องถิ่น (Biodiversities)
6.2 สร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ํามัน ไฟฟ้า ลดขยะ
มูลฝอย เปลี่ยนบ่อกลบฝังขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ
6.3 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็น
สถานที่พักผ่อน และออกกําลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง
7. นโยบายการบริหารจัดการ
“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
7.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพื่อ
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน
7.2 พั ฒ นาระบบงานบริ ก ารประชาชน ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนอย่างพึงพอใจ มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง
7.3 พัฒ นาระบบงาน และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
7.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายฟรี
(Free WiFi) ในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
7.5 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
7.6 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ความเป็นธรรม
แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อนําภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น
7.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทําประชาคมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
7.8 พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
การจัด ซื้อจัด จ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

วิสัยทัศน์ (VISION) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
“เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาล
1. พัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย
2. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคุลม
5. ส่งเสริมและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
6. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายประชาชน
ในการจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
7. พัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอีสานใต้
8. การสนั บสนุน และเสริมสร้ างการจัด สวั สดิการ การสร้างความเข้ มแข็ง และการพัฒ นา
เครือข่าย
9. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ
10. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
11. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
2. รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. มีโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้มาตรฐานและครอบคลุม
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมคี วามสมบูรณ์ สามารถควบคุมการปล่อยคาร์บอน
6. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
7. มีแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว
8. ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารของเทศบาล และมีส่ว นร่ว มก่อให้เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคม
11. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาd
5. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ
6. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา
7. จัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
อย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
3. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสุขภาพดี
2. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
3. รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
4. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
5. พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง
2. ส่งเสริม เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
2. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้าํ เสีย
3. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าตลาดชุมชน
3. ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชือ่ มต่อ AEC
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแดนอีสานใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุและผู้พิการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. รณรงค์วนิ ัยการจราจร
2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ
3. ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์และสถานบันเทิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ดว้ ย Social Media และช่องทางอื่น
2. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการมีสว่ นร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน
2. บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ ๆ
3. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระบบการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชีว้ ัดของ
องค์กร
4. พัฒนาทักษะและการเรียนรูข้ องบุคลากร
5. พัฒนากฎหมายท้องถิน่ ให้เป็นปัจจุบัน
6. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
9. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัตงิ านของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
10. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
11. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
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 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั
2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั
3) ปริมาณการใช้น้ําในหน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั
4) ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าปีละ 1 ตัน
ตัวชี้วดั
5) จํานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่ม อัตราการรอด
ค่าเป้าหมาย ปลูกเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ต้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจที่ยงั มีการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
จํา นวนผู้ เ ข้า ชมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายในสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ 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
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