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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4. ทิศทางการพัฒนา
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559)
การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ
“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และได้มีการจัดทาวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณาถึง
บริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกาหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ไว้ดังนี้
“ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมติ รไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการดาเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทาง และคานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและ
ข้อจากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี้
(1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ชี ัดเจนยิ่งขึ้น
ในทุกระดับ
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
(3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม
(4) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 เป็นเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ
สังคมไทยอยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพืน้ ฐานที่
สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้
อย่างเป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559 )
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”

-51พันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุขคนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคน
ไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงานรวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้ง
ปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถปูองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีเหตุผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559 )
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.2 แผนบริหารราชการแผ่นดิน มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
3.1 นโยบายการศึกษา
3.2 นโยบายแรงงาน
3.3 นโยบายสาธารณสุข
3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
นโยบายที่ 4 เศรษฐกิจ
โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

-524.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
4.4 นโยบายพลังงาน
4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
5.1 คุม้ ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปาุ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า ทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบ
5.2 คุม้ ครองและฟื้นฟูที่อนุรักษ์ท่มี ีความสาคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
5.3 จัดให้มีระบบการปูองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทัง้ ในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และน้าเสีย
5.5 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
นโยบายที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
6.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.2 กฎหมายและการยุติธรรม
6.3 สื่อและการรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปี 2558-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดาเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด
3. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

-535. เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนและพืน้ ที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคงเพื่อ
สนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : 1. เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์
1.2 สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน
1.3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยายช่อง
ถนน ระบบราง และอากาศ เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วเข้ากับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อบ้าน
1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา เพื่อลด
ต้นทุนในทุกขัน้ ตอนของการกระจายสินค้า
1.5 ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และ
การจัดเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับ การลงทุนและการขนส่งสินค้า
1.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์
เป้าประสงค์ : 2.เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนที่สาคัญของประเทศ และเป็นแหล่งผลิตสินค้า
การเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทานตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึน้
2.2 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
2.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
2.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
2.5 สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ
ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึน้
2.6 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธ์พชื และสัตว์ท่ดี ี เพื่อ
ลดการใช้สารเคมี
2.7 ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ท่ปี ลอดภัยจากสารพา เช่นเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร
ผสมผสาน
2.8 เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะ มันสาปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
พลังงานทดแทน
2.9 สร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร

-54เป้าประสงค์ : 3.1 เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน
3.2 เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศน์ท่มี ีความอุดมสมบูรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกครบ
วงจร บริการแพทย์แผนไทย และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
3.3 เป็นแหล่งการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
2. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านการฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคงสภาพการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ : 4.1 ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4.2 คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
4.3 ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีข้นึ
4.4 ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดารงชีวติ ของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเมืองน่าอยู่สาหรับเยาวชน
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน
3. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วมีรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทา และมีสวัสดิการ
7. เสริมสร้างการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

-5511. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
12. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1. การคมนาคมสะดวก
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และจัดระบบ การ
คมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย เช่น ปูายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่าง ๆและย่าน
ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2. ประชาชนมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา : 1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ปลอดจากยาเสพติด ปลอดผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณี –วัฒนธรรม ศาสนามี
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
และมีรายได้ที่ม่นั คง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
3. การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือนสนามกีฬา สวนสาธารณะ การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา : 1. การพัฒนาด้านการเกษตร
- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนา
คุณภาพดิน การพัฒนาบุคลกรทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจรตามแนวทฤษฏีใหม่ ส่งเสริมให้มีตลาด
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าการเกษตร จัดตั้งสถาบันวิจัยด้าน
การเกษตร

-562. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้า
ชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้าได้ตลอดปี
- พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านผลกระทบจากระบบกาจัดขยะ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวทางการพัฒนา : 1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้
แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ
2. การพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน
- พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา ให้มีความสะอาด สะดวก
และมีความพร้อมทุกด้าน การรักษาความปลอดภัย จัดสถานที่รักษาพยาบาลแก่
นักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5. การบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุม
ด้านงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึง
ความสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการในการกาหนด
วิสัยทัศน์/ความต้องการ การแก้ไขปัญหา ประเมินผล/ตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
" เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสูส่ ังคมคุณภาพ ”
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4.2 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร
5. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1.แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
2.แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล
3.แนวทางการพัฒนาด้านการคลังและงบประมาณ
4.แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
5.แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
6.แนวทางการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค
7. แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
8. แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
9.แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
10. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
11.แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์
12. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม
13. แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามนโยบายและมีทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของเทศบา ล และสามารถดาเนินการบริหารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบ
นายตระกูล สุขกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จึงกาหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ไว้ดังนี้
กาหนดนโยบายการพัฒนา โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านสังคม
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1. นโยบายด้านการบริหาร และการบริการ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ
และสังคม ประกอบด้วย
1.1 ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1.1.1 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์หน่วยงาน ให้มีความ
เหมาะสมมีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน
1.1.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีท่เี หมาะสมมาให้บริการประชาชน เพื่ออานวยความ
สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ ในการ
ทางานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส เน้นผลสัมฤทธิ์
ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ
1.2.3 พัฒนาส่งเสริมระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับบุคลากรเพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจและความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
1.2.4 ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเทศบาลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1.2.5 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.3 ด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย
1.3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส รวดเร็ว
และครอบคลุม
1.3.2 จัดระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยคานึงถึงหลักความ
คุม้ ค่าและมีวินัยทางการคลัง
1.3.3 การสร้างระบบการจัดลาดับความสาคัญ (Priority) ของการใช้จา่ ย
งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. นโยบายด้านการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับการศึกษาอบรมได้รับโอกาส
ทางการศึกษาตามศักยภาพของสติปัญญา อย่างเท่าเทียมกันภายใต้การดาเนินการและสนับสนุน ของ
เทศบาล ประกอบด้วย
2.1 ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
2.1.1 การส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์มีความพร้อมเพียงพอและ
ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของเทศบาล
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มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน
2.1.3 การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าสู่
ระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง
2.1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ทันสมัยและ
สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับชุมชน
2.1.5 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล
2.1.6 ปรับปรุงหลักสูตรให้
3. นโยบายด้านสาธารณสุข
3.1 ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ประกอบด้วย
3.1.1 ดาเนินการเพื่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน สามารถเข้าถึง
แพทย์ได้อย่างสะดวก เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์
3.1.2 ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข
ของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 การปูองกันและระงับโรคติดต่อทั้งคนและสัตว์
3.1.4 การส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับประชาชน
3.1.5 จัดทากิจกรรมซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
3.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้วย
3.2.1 การปูองกันและควบคุมสารพิษในอาหารด้วยการตรวจสารพิษ
3.2.2 การควบคุมการเลีย้ งสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

และการ

ปูองกันควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวนาพาหะ
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
3.3.1 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
3.3.2 ดาเนินการด้านการจัดระบบบาบัดน้าเสีย ในเขตเทศบาลด้วยระบบที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทันสมัย
3.3.3 การสร้างระบบและดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การกาจัดฝุุน
ละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มาก
ยิ่งขึ้น
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ความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย
3.3.5 การสร้างจิตสานึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ห่วงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร ประกอบด้วย
4.1.1 วางระบบผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางและเหมาะสม
4.1.2 พัฒนาขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
4.1.3 สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการอื่น ๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณ์ทั้ง
ไฟฟูา ทางเท้า ท่อระบายน้า ทางระบายน้า และถนน ตรอก ซอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึงแนวทางการ
บารุงรักษาด้วย
4.1.4 พัฒนาระบบจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโต
ของเมืองในอนาคต
4.1.5 การจัดการ การดาเนินงานกิจการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.2 ด้านการบริหารจัดการน้้า ประกอบด้วย
4.2.1 วางแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างเป็นระบบ
4.2.2 พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้าสาธารณประโยชน์ เพื่อให้มีน้าใช้ในการอุปโภคและ
การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ช่วงเกิดภาวะ หรือสถานการณ์ภัยแล้ง
4.2.3 สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้าให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน
5. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
5.1 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประกอบด้วย
5.1.1 สร้างงานเพื่อสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนทุน
เพื่อการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1.2 ส่งเสริมให้ดาเนินการร้านค้า OTOP เพื่อจาหน่ายสินค้า ราคาต้นทุนให้กับชุมชน
เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
5.1.3 สร้างชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
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5.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปวุ ยเอดส์ ได้รับการส่งเสริมเบีย้ ยังชีพ

ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว
5.2.2 จัดตั้งดาเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับชุมชน
6. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย
6.1.1 ดาเนินกิจการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พงึ ประสงค์
6.1.2 สร้างความร่วมมือสามัคคีในหมู่ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.1.3 ดาเนินการด้านรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยโดยการเพิ่ม
ศักยภาพการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และตารวจเทศกิจ (City Police)
6.1.4 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพืน้ ฐานของความถูกต้องยุติธรรม และ
การยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม
6.2 ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย
6.2.1 ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ ของประชาชน เพื่อสร้างสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
6.2.2 การอนุรักษ์ บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
6.2.3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถชี ีวติ ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว
6.2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในเขตเทศบาล
6.2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งาน
ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
****************************

