แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. 2559-2563)

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
โทร. 0-4592-1523
โทรสาร. 0-4592-1524

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

คานา
การวางแผนเป็น กระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและ
วิธีดาเนินการเพื่อให้เกิดความสาเร็จในเป้ าหมายนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้กาหนดทิศทางเพื่อนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผน
ชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้จัดทาขึ้นโดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการของ
ประชาชนเป็นสาคัญ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่ง จะนาไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่าน
การนาเสนอโครงการ ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้สาเร็จลุล่วงด้วยดีจาก
ความร่วมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท
เยอ ประชาคมท้องถิ่นเป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
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บทที่ 1
บทนา
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกาหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น การดาเนินการบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
การวางแผนในการดาเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สาคัญที่ทาให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถดาเนินการ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และบรรลุตามความมุ่ง
หมาย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนชุมชน” เป็นแผนระยะยาวเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้กาหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นไว้ ดังนั้น การกาหนดห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นแนวทางการกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นสภาวการณ์ใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนาพาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิด ขึ้นในอนาคต เป็นกระบวนการ
และกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การกาหนดสภาพการณ์ทตี่ ้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
2. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
3.เพื่อเป็ นการกาหนดวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่ วงหน้าในการที่จะดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ
4. เพื่อให้สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
5. เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
6. เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 16 ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อให้ ความเห็ น ชอบก่อ น แล้ ว ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่น จึ งพิ จ ารณาอนุ มั ติแ ละประกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
ในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กาหนดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ แต่มิได้กาหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ว่าเป็นแผนระยะกี่ปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพิจารณาว่าจะทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของตน ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด ประกอบกับข้อมูล
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข และอาจกาหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนชุมชน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่น โดยให้นาแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของปัญหารวม 5 เกณฑ์ ประกอบด้วย
1. ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์
2. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. การยอมรับร่วมกันของชุมชน
5. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน ต้องวิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือ
ข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
SWOT Analysis

ปัจจัยภายใน

S = Strength
จุดแข็ง

W = Weah
จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอก

SWOT
ประเด็น

O = Opportunity
โอกาส

T = Threat
อุปสรรค

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความเข้มแข็ง
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ
ข้อจากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
นาขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากาหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึง สภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดเหมาะ” ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
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ภารกิจ (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนาเสนอและปณิธาน หรือปรัชญาในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่ หลัก หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนาเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณากาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน เป็นการ
กาหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรดาเนินการ เพื่อสนับสนุนหรือนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ
ภารกิจหลักที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดผลสาเร็จที่ต้องการ โดยดาเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลั กที่ท้องถิ่นจะต้องทา
แล้ว เพื่อนาท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อได้กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไป คือ กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง
แนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบ่ง บอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์ กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคตได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดปริมาณ หรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่
กาหนด
ขั้นตอนที่ 8 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น นาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 - 8 มาจัดทาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาและปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เหมาะสม ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
2. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนการ
ดาเนินงานประจาปีได้
3. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/หมู่บ้าน
4. สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
2.1

ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้ง
ตาบลปราสาทเยอ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอไพรบึง ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
อยู่ที่บ้านปราสาทเยอ ห่างจากที่ว่าการอาเภอไพรบึงโดยทางรถยนต์สายศรีสะเกษ – ขุนหาญ เป็นระยะทาง 8
กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 34 กิโลเมตร
2.1.2 เนื้อที่
ตาบลปราสาทเยอมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17,267 ไร่ หรือประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร
2.1.3 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลปราสาทเยอ เป็นที่ราบและเนิน ดินเป็นดินร่วนปนทรายทาให้พื้นที่ที่เก็บ
น้าไม่ได้นาน ซึ่งเป็นปัญหาแก่เกษตรกรเพราะเมื่อฝนตกลงมาดินไม่สามารถเก็บน้าไว้ได้นานทาให้ขาดแคลนน้าเกิด
ความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร พื้นที่เป็นที่ลุ่มประมาณ 60 % เป็นที่ดอนประมาณ 40 % มีแหล่งน้า
ธรรมชาติคือ ห้วยทาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกช่วงรอยต่อกับอาเภอศรีรัตนะ
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลสุขสวัสดิ์ อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลไพรบึง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลศรีโนนงาม อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลสุขสวัสดิ์ ตาบลดินแดง ตาบลโนนปูน
2.1.4 จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ที่ 1 บ้านปราสาทเยอ
ผู้ปกครอง นายวินัย พิจารณ์
- หมู่ที่ 2 บ้านปราสาทเยอใต้
ผู้ปกครอง นายสมศักดิ์ โยธี
- หมู่ที่ 3 บ้านประอาง
ผู้ปกครอง นายกรกฎ พวงเพชร
- หมู่ที่ 4 บ้านหนองพัง
ผู้ปกครอง นายสง่า มักสัน
- หมู่ที่ 5 บ้านเตรี๊ยะ
ผู้ปกครอง นายมนตรี พิจารณ์
- หมู่ที่ 6 บ้านกันตรุม
ผู้ปกครอง นายละมุล บุญจูง
- หมู่ที่ 7 บ้านคูสี่แจ
ผู้ปกครอง นางเหลี่ยม เงินดี (กานัน)
- หมู่ที่ 8 บ้านคูสี่แจเหนือ
ผู้ปกครอง น.ส.ณิชานันท์ ศรีมะณี
- หมู่ที่ 9 บ้านพิทักษ์
ผู้ปกครอง นายปรีชา สาระไทยวีรกุล
- หมู่ที่ 10 บ้านปราสาทเยอตะวันตก
ผู้ปกครอง นายสุชาติ โยธี
- หมู่ที่ 11 บ้านประอางเหนือ
ผู้ปกครอง นายอานาจ ประอาง
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2.1.5 ประชากร
ตาบลปราสาทเยอ มี 1,174 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งหมด 4,689 คน แยกเป็น ชาย 2,360 คน หญิง
2,329 คน ดังนี้
จำนวนประชำกร
จำนวน
หมู่ที่
บ้ ำน
ครัวเรือน
ชำย
หญิง
รวม
1 ปราสาทเยอ
154.00
277
304
581
2 ปราสาทเยอใต้
123.00
228
226
454
3 ประอาง
127.00
244
251
495
4 หนองพัง
99.00
234
200
434
5 เตรี๊ ยะ
75.00
140
152
292
6 กันตรุ ม
57.00
132
130
262
7 คูสี่แจ
104.00
173
179
352
8 คูสี่แจเหนื อ
165.00
329
330
659
9 พิทกั ษ์
35.00
82
67
149
10 ปราสาทเยอตะวันตก
95.00
199
195
394
11 ประอางเหนื อ
140.00
322
295
617
รวม
1,174
2,360
2,329
4,689
ที่มา: สานักทะเบียนอาเภอไพรบึง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558)
2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
2.2.1 อาชีพ
ตาบลปราสาทเยอมีการประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้
อาชีพทานา ตาบลปราสาทเยอมีอาชีพทานาทั้งหมด ประมาณ 16,674 ไร่ หรือประมาณ 1,039
ครัวเรือน
อาชีพทาสวนผลไม้ ตาบลปราสาทเยอมีการทาสวนผลไม้ ทั้งหมดประมาณ 23 ไร่ หรือประมาณ
7 ครัวเรือน
อาชีพทาสวนยางพารา ในพื้นที่ตาบลปราสาทเยอมีอาชีพใหม่ที่ทารายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งถือ
ว่าเป็นรายได้ที่สูง จึงทาให้เกษตรในปัจจุบันหันมาทาการปลูกยางพารา มากขึ้น โดยปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกยางพารา
ประมาณ 600 ไร่
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2.2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
- ปั้มน้ามันและก๊าช
จานวน 3
แห่ง
- โรงสี
จานวน 9
แห่ง
- ร้านค้าย่อย
จานวน 28
แห่ง
2.3 สภาพทางสังคม
2.3.1 การศึกษา
- โรงเรียน ระดับช่วงชั้น 1 – 3 จานวน 2
โรงเรียน
- โรงเรียน ระดับช่วงชั้น 1 – 2 จานวน 2
โรงเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3
ศูนย์
2.3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
จานวน 5
แห่ง
2.3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ จานวน 1
แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตารวจ
1
แห่ง
2.3.5 สาธารณูปโภค
การคมนาคม
- การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตาบล ลักษณะส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและยังเป็น
ถนนลูกรังในบางส่วน
การไฟฟ้า
- ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
2.4 ข้อมูลอื่น ๆ
2.4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าสาธารณะโคกคูคาด เนื้อที่ประมาณ 530 ไร่
2.5 การบริหาร
ตาบลปราสาทเยอ ยกฐานะจากสภาตาบลปราสาทเยอ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอตามที่
กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล และมีผล
บังคับใช้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2539
6.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จานวน 22 คน (หมู่บ้าน
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ละ 2 คน) อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีประธานสภา 1 คน รอง
ประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมติของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ครบวาระ
1 นายสุธี
โยธี
ประธานสภาฯ
18 ตุลาคม 2560
2 นายรัตน์
ศรีมะณี
รองประธานสภาฯ
18 ตุลาคม 2560
3 นางสาวนฤพร อายุวงศ์
เลขานุการสภาฯ
18 ตุลาคม 2560
4 นายกิ่ง
บุทธนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
18 ตุลาคม 2560
5 นายสมหมาย ภูมิสถาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
18 ตุลาคม 2560
6 นายคากอง
โยธี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
18 ตุลาคม 2560
7 นายสนั่น
สิทธิศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
18 ตุลาคม 2560
8 นายสุหร่าย พงษ์เพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
18 ตุลาคม 2560
9 นายพุฒ
ศรีมะณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
18 ตุลาคม 2560
10 นายสิทธิโชค ศรีมะณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
18 ตุลาคม 2560
11 นายบัญชา
สมาคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
18 ตุลาคม 2560
12 นายสว่าง
พงษ์วัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
18 ตุลาคม 2560
13 นายสถาวร
ไก่แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
18 ตุลาคม 2560
14 นายหา
บัวจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
18 ตุลาคม 2560
15 นายง่า
ทองเลิศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
18 ตุลาคม 2560
16 นายสมพงษ์ กรรมธร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
18 ตุลาคม 2560
17 นายสาลี
โพนปลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
18 ตุลาคม 2560
18 นายสมาน
โยธี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
18 ตุลาคม 2560
19 นายลอน
โยธี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
18 ตุลาคม 2560
20 นายนิคม
คาภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
18 ตุลาคม 2560
21 นายสมบุญ
ผ่องใส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
18 ตุลาคม 2560
22 นายแก่น
ศรีเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
18 ตุลาคม 2560
2) คณะผู้บริหาร ทาหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้แต่งตั้ง
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บัญชีรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นางสุวภัทร
อุโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2 นายสุนทร
โยธี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3 นายสมจิตร พุ่มพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4 นายวรปรัชญ์ ปรางมาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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วันที่ครบวาระ
18 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้บังคับบัญชา ของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจาทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยแบ่งส่วน
การบริหารงาน ออกเป็น 3 ส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เรียกว่า หัวหน้าส่วน เป็นผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการภายใน มีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ผูบ้ ริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

6.2 อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
สานัก/ฝ่าย

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานจ้าง

รวม

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6
2
1

9
3
2

15
5
3

4

8

12

รวม

13

22

35
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สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
นายนฤทธิ์
กาเมือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. 7)
- นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- นายบุญเยี่ยม คาทองหลาง นิติกร
นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นางสาวพิไลวรรณ บัวลา
นักพัฒนาชุมชน
- นายอุทัย
บัวภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
นางจินตนา กล้วยนิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางเนตรพร เงินดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางสาวรัตนา สุนันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางสาวศิริรัตนา สาระไทยวีรกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางสาวนิภาพร โยธี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นายสมาน
โยธี
นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
- นางจันเพ็ญ
ชรินทร์
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
- นายสุพันธ์
โยธี
ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป)
- นายสันติ
ชินทอง
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
- นางสาวสุดาณี จันทพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
- นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานจ้าง
นางสาววิไลลักษณ์ ชินทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางสาวพรรณี ยาศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางสาวนารี
เสมศรี
(พนักงานจ้างเหมา)
กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
นายอภิชาติ แจ่มใส
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
พนักงานจ้าง
- นายบุญญพงษ์ สิทธิพร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวไพรวัลย์ บุญตาโลก
(พนักงานจ้างเหมา)
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
- นางสาวปนิดา คาศรี
นักวิชาการศึกษา
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นางมณีรัตน์ มักกะสัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
- นางสงวน
ตอนศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
- นางเปลี่ยน
ทองคณทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
นางทองหล่อ สังข์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางสาวทรงศรี พงษ์วัน
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววรรณิภา กาบบัว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นางทิวาพร
วงศ์สวัสดิ์
(พนักงานจ้างเหมา)
6.3 สภาพทางการคลัง
ฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2555 -2557)
รายได้รวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
15,860,777.55 แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
97,529.43 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
7,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
86,213.71 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
42,722.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
9,752,039.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,875,273.00 บาท
รายได้รวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
12,961,485.64 แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
28,174.31 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
6,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
29,800.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1,745.80 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
6,774,659.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,120,506.00 บาท
รายได้รวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
17,025,163.95 แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
82,158.34 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
167.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
61,363.86 บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
2,780.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
9,948,673.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,930,020.00 บาท
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ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอในปีที่ผ่านมา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 2559) เป็นหลักในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยเน้นการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นหลักซึ่งในการพัฒนาที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
รายจ่ายจาแนกตามหมวดที่จ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน 2557
รายจ่ายรวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 12,878,498.05 แยกเป็น
งบกลาง
871,367.00
บาท
- งบบุคลากร
4,707,246.00
บาท
- งบดาเนินการ
3,925,485.05
บาท
งบลงทุน
1,640,400.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
1,734,000.00
บาท
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2,201,785.00
บาท
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็นแนวทาง
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้
เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จึงได้กาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “สังคม
ปราสาทเยออยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ พ.ศ.2559-2563
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว 10 ฉบับ และปัจจุบันกาลังอยู่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้
แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน และสร้างความสุขให้กับคนไทย
จาเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนา
ระยะยาว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 เป็ น แผนยุ ทธศาสตร์ที่ ชี้น าทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศระยะกลาง เพื่อ มุ่ง สู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวั ฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส
เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่
ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผูอ้ ยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
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4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดารงชีวิตอย่างมี ความสุข ภายใต้กระแสการ
เปลี่ ย นแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ค าดการณ์ ได้ย ากและมี แนวโน้ม รุนแรงทั้ งการเมื องในประเทศ วิ กฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อป้องกันปั จจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลาดับความสาคัญ
สูง ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การลดความเลื่อมล้าในสังคม การพัฒนาการศึกษาที่
เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ การลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพิ่มรายได้สูงขึ้น และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะที่
มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
3. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
4. สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
5. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
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6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม
4. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ
1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เข้าร่วมภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนาไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความ
ยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชาติ
ยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ
ในการจัดทางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานร่วมกันในรอบปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย น ปี 2558 ครั้ง ที่ 2 เมื่อวัน ที่ 24 ตุล าคม 2555 ณ ห้อ งประชุม 501 ตึกบัญ ชาการ ทาเนีย บรัฐ บาล
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก
79 แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็น
ธรรม”
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 แนวทางการดาเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดาเนินการ
เป้าหมาย : เศรษฐกิจขยายตัว รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
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ประเด็นหลัก
1. ด้านเกษตร
2. ด้านอุตสาหกรรม

3. การท่องเที่ยวและบริการ

4. โครงสร้างพื้นฐาน

5. พลังงาน

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน
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แนวทางดาเนินการ
1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic,
etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้าน
ล้านบาทต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน
5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่
เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน
อาเซียน
6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ
และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ
Eastern seaboard
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern
Thailand

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
8. การวิจัยและพัฒนา

9. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน
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8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobilityการใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน S & T
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการดาเนินการ
เป้าหมาย : ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน
วัย เรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ
บริการสาธารณสุข
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียม คุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี
13. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 13.1 กองทุนตั้งตัวได้
และขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
13.2 กองทุนหมู่บ้าน
13.3 โครงการ SML
13.4 โครงการรับจานาสินค้าเกษตร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
14. แรงงาน

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส
17. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
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14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11
แนวทางการดาเนินการ
เป้าหมาย : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)

20. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการน้า
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อ
ความยั่งยืน
19.1 การประหยัดพลังงาน
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
21.1 การปลูกป่า
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and
adaptation)
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

แผนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
เป้าหมาย : กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
23. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ
24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ
24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการ
ทางานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการ
จัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E –
Service
25. การพัฒนากาลังคนภาครัฐ
25.1 บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีใน
ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
26. การปรับโครงสร้างภาษี
26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
27. การจัดสรรงบประมาณ
27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
28.1 สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบ
และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน
และส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555
- 2559
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง
30.1 กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
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นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน
1. สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียนและเวทีโลก
- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการจัดทา MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกาลังคน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
สาคัญอื่นๆ ในอาเซียน และการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดตั้ง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย
2. กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี อาทิ เร่งรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรุง
กฎหมายกากับดูแลธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในการค้าการลงทุน (ease of doing
business) เร่งรัดการจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานข้าม
ชาติ
3. ชายแดน
- พัฒนาด่านและเมืองชายแดน : พัฒนาประสิทธิภาพด่านที่เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า เช่น เร่งรัดการเปิดด่าน
ถาวรที่บ้านพุน้าร้อนเพื่อรองรับทวาย และเร่งรัดระบบ National Single Window เชื่อมโยงหน่วยงานภายในประเทศ
และ ASEAN Single Window
4. การเชื่อมโยงเพื่อการค้าการลงทุน (Connectivity)
- เชื่อมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่ าน 10 ด่านสาคัญ พลังงาน รับซื้อ
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
- ICT เชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศ พัฒนาระบบเพื่อการเตือนภัยพิบัติ
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
- การศึกษา ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกันและสร้างมาตรฐานหลักสูตรร่วม
แลกเปลี่ยนบุคลากรกัน
- การกระจายระบบสวัสดิการให้มีประสิทฺธิภาพและครอบคลุม สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสวัสดิการของ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่น บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
6. เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน
- ระบบยุติธรรม กาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงและสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบยุติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอภาคและเป็นธรรม
- การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และร่วมกับภาคีสมาชิกในการต่อต้านการก่อ
การร้ายข้ามชาติ
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นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพั ฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
2. กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
3. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
2. นโยบายเศรษฐกิจ
1. ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาส
4. ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนั บสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม
5. ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ
3. นโยบายสร้างรายได้
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
2. ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้
ก้าวหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง
3. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร้างรายได้จาก
ความต้องการภายในประเทศ
4. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ
ในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมูลค่าสูง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายเทคโนโลยีให้แก่คนไทย
6. เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
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7. ส่งเสริมการขยายความเชื่อโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงินภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของ
กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย
4. นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตร
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผล
ผลิตสูง
3. เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้าธรรมชาติ
5.ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
6. เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุน
การผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจาหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยา
7.จัดทาระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน
8. เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จาก
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชากากรเกษตรทุกสาขา และ
ดาเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ทาหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการ
ผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม
9. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก
10.ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ภาคอุตสาหกรรม
1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
2. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4.สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.กาหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น
6.เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้
7. ส่ ง เสริ ม และจั ด ให้ มี ม าตรการทางภาษี และมาตรการอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากการเกษตร
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ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่อง
สิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคานึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
2. พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชุมชน
3.ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
4.ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
5.ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
6. ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
7.พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ให้ เข้ามามีส่ว นร่ว มในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสั มพันธ์เพื่อยกระดับแหล่ ง
ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
8. เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา
มาตรฐาน การบริการ และการจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
9. พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค
5. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาค
อย่างทั่วถึงเพียงพอ
2. ขยายการให้บริการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่
3. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการข้นส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
6.นโยบายพลังงาน
1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
2. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบทั้งไฟฟ้าจากทั้งใน
และต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
7. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ
4.ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง
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8. นโยบายการศึกษา
1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
4.จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
6. เพิม่ ขีดความสามารถองทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
9. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
1. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการ
เชื่อมโยงในทุกระดับ
2. ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
3. จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
4.พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา
และผู้พิการ
6.ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่
ดี
10. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.เร่งดาเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนาในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกลที่รับผิดชอบด้านศาสนา
เพื่อให้การบริหารจัดการ
3.อนุรักษ์ ทานุบารุง และบูรณะปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่
เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
4.สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
11.นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1.ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น
2.สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
3.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
4.สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
5.เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด
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12.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
4.สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
7.พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
2.กฎหมายและการยุติธรรม

วิสัยทัศน์ คสช. ได้กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 คือสังคม
จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
สาหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดย
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“เมืองน่ าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิ ศด้านกีฬา นาสิ นค้าเกษตร
มาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
พันธกิจ
1) สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4) ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
5) บูร ณาการการทางานของหน่ว ยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์จังหวัด
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2) มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
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4) ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา
6. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
7. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
9. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
10. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ
ตัวชี้วัด
1. จานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จานวนแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
6. ร้อยละของจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
8. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองตราจังหวัดศรีสะเกษจากผู้ยื่นขอรับเครื่องหมาย
รับรอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ 32

9. ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ต่อจานวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยื่นขอคารับรอง
10. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตการเกษตรที่สาคัญต่อจานวน
แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรกรด้านประมงและปศุสัตว์ที่ยื่นคาขอ
ใบรับรอง
12. ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP
จานวนกลุ่ม
13. ร้อยละของจานวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อจานวนผู้ประกอบการที่ลง
ทะเบียน OTOP
14. ร้อยละของจานวนผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อจานวนผู้
ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว
15. ร้อยละของผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น
16. จานวนผู้ประกอบการและผู้สนใจได้รับการพัฒนาความรู้การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
17. ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย ,สายอาชีพ
18. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน
19. อัตราการป่วยเฉลี่ยของประชาชน (เป้าหมายไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี/คน)
20. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน (84 ต่อแสนประชากร) (ต่ากว่าค่ามัธยฐาน 15 ปี)
21. ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 0.13)
22. ร้อยละของครูการศึกษานอกระบบที่ได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์
23. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือก
24. จานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม
25. จานวนเด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
26. จานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
27. จานวนประชาชนที่ได้รับการอบรมแนวคิดการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
28. ร้อยละของผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
29. จานวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหน่วยงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข
และแรงงาน
30. จานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน
31. จานวนนักกีฬาของจังหวัดที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
32. ลาดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ
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33. จานวนสถานศึกษาที่มีอุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น
34. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
35. จานวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ไร่)
36. ร้อยละพื้นที่สีเขียว ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนเพิ่มสูงขึ้น
37. จานวนฝาย/แก้มลิงที่เพิ่มขึ้น
38. ร้อยละของที่ดินเสื่อมสภาพได้รับการปรับปรุง
39. จานวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่กาหนด
40. จานวนสะพานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่กาหนด
41. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผังเมืองที่มีมาตรฐาน
42. ร้อยละของจานวนคดีที่ลดลง
43. จานวนครั้งที่เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
44. จานวนหมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่พลเมืองไทย
45. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ
46. ร้อยละของจานวนหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับความช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาทั้งในและนอกระบบ
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
6. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้
8. สร้างค่านิยมจิตสานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหา
สังคมอื่นๆ
10. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
11. ส่งเสริมความมั่นคงในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
12. การบูรณาการการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน อย่างองค์รวม
13. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ
14. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
15. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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16. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
17. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
19. การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
20. การป้องกันภัยพิบัติและการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน
21. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
22. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายการพัฒนาอาเภอ
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกลุ่มจังหวัด
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามสภาพพื้นที่
ของตนตามอานาจหน้าที่ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ)
“ประชาสังคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต ข้าวหอมมะลิ สิ้นค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นพันธมิตรกับประเทศ
เพื่อนบ้าน”
1.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
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1.1 จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี มี ม าตรฐาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นศึ ก ษาอบรมให้ แ ก่ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท
เยอ อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มาก
ที่สุด
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการทางานฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น งานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ โครงการประชาธิปไตย
ในระดับชุมชน
1.3 ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ส่งเสริม
การทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในตาบล และหน่วยงานภาครัฐอย่างสมานฉันท์ ไม่
แตกแยก เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทางานขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลและหน่วยงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็น
โทษกับ เยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่น ๆ โดยสนับสนุนให้มีการทางานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ตลอดจนภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทากิจกรรมของชุมชนทุก
ชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน
2.2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนา
ชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความสามัคคีระหว่าง
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
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3.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ส่งเสริม
ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาทเยอมีความพร้อมทาง อารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ
สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทย และภูมิใจในความ
เป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวัน 5 ธันวามหาราช วัน 12
สิงหามหาราชินี วันปิยะมหาราช วันประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ประจาปี ประเพณีแห่เทียนจานาพรรษา และงานประเพณีอื่น ๆ ของท้องถิ่น
3.3 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในหมู่บ้านหรือชุมชน
อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มคน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างกลุ่มพลังมวลชน
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
4.นโยบายด้านการสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านสุ ขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อ
เป็นการป้องกันโรค ป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค และการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน โดยพัฒนาระบบการบริหารงานกองทุนหลั กประกันสุขภาพโดยมีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบล สนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการดาเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่าง
ทั่วถึง คลอบคลุมทุกวัย ทุกชุมชน ควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่เป็น
อันตรายต่อประชาชนและชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อ
สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความอบอุ่น และสร้างรั้วเพื่อป้องกันความ
ยากจนให้กับครอบครัวของประชาชนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง
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6. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง เช่น ถนน ทางระบายน้า ไฟฟ้า
สาธารณะ
6.2 กาหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขตหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาน้า
ท่วม ถือเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าท่วมใน เขตตาบล ให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการต่อปัญหา จึงได้กาหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ขุดลอก ลาห้วย หนองน้า ลอกท่อและหรือจัดสร้างทางระบายน้าทุกหมู่บ้าน ชุมชนเปิดทางไหลของ
น้าระบายลงสู่คลองธรรมชาติและเส้นทางระบายน้าในธรรมชาติ ทางเดินน้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็
2. สารวจวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
3. ตรวจสอบจุดอ่อนซึ่งเป็นจุดที่น้าท่วมซ้าซาก เพื่อวางแผนในการป้องกันน้าท่วมและการระบายน้าให้
มีประสิทธิภาพ
4. เตรียมความพร้อมด้านกาลังคนที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิด
ทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด

ความเสียหายต่อ

5. เพิ่มช่องทางในการระบายน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้าได้อย่างรวดเร็วหากปริมาณน้าเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม
7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือนา
ขยะมาใช้ใหม่
7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื่อ
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีก าร ช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จาก
พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทาโครงการ และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลก
ร้อน
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้าสาหรับอุปโภค
บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการ
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน จัดระบบการจัดการน้าสาหรับอุปโภค บริโภคให้มีความ
สะอาดมากขึ้น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้าตื้นเพิ่มเติม จัดซื้อถังเก็บน้าให้แต่ละหมู่บ้าน
1.2 การคมนาคม ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ
1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่ม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ภายในตาบลปราสาทเยอ
1.4 การระบายน้า การระบายน้าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ากัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้าไม่ทันท่วงที เกิดน้าท่วมขังในบางพื้นที่ ความต้องการของประชาชน คือ
ก่อสร้างรางระบายน้าหรือท่อระบายน้าในจุดที่มีน้าท่วมขังและน้ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจา
1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในตาบล เช่น
โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดาเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพื้นที่ที่
ต้องการเนื่องจากข้อจากัดด้านระยะทาง การขยายสัญญาณ ฯลฯ ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการใช้
บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม
เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ
2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทางการเกษตรสูง
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร ความต้องการของประชาชน คือ
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ
3. ด้านสาธารณสุข
3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกาลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและควบคุม
ปัญหายาเสพติด โรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน
3.2 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง
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4. ด้านการเมือง การบริหาร
4.1 ขาดการทาความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผูน้ าท้องถิ่น และสมาชิกยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นาท้องถิ่น สมาชิกทาความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนใน
ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น
4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ความต้องการ
ของประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ
5. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 การศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในศูนย์พัฒนาเด็กตาบลปราสาทเยอ
5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน
5.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทาการเกษตร เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ป้องกันบารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตาบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตสานึก
ให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตาบล เพื่อประโยชน์ และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า
6.2 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสานึกในการ
กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค SWOT
การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength = S)
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่
2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
3. เป็ น หน่ว ยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุ ด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
4. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้
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5. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ชัดเจน
6. มีเส้นทางการคมนาคมสัญจรสะดวกสบาย
7. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง
8. มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
9. สามารถรองรับการขยายตัวของประชาชน
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
2. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง
3. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / อาชีพเสริม
4. งบประมาณมีจานวนจากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
6. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
7. มีแหล่งน้าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
8. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย
10. เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วนเป็นบ้านไม้แออัด
11. ขาดระบบการจัดการด้านผังหมู่บ้าน ผังตาบล
12. เป็นสังคมขาดประสบการณ์การประกอบอาชีพ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้าน
เศรษฐกิจ ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
13. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเป็นเหตุแห่งการอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
14. ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นาลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity = O)
1. จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่านจานวน 2 สาย
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
3. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ
5. นโยบายการกระจายอานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี
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6. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
อุปสรรค (Threat = T)
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดปัญหาอุทกภัย
3. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจานวน
มาก
4. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่
มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
6. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น
7. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
8. วิกฤติโลกร้อน ทาให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งธรรมชาติ
9. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

42

พันธกิจ (MISSION)
จัดให้มีการบารุงรักษาสาธารณูปโภค ทั้งทางบก และทางน้า
จัดให้มีน้าอุปโภคบริโภค ที่สะอาดอย่างเพียงพอ และทั่วถึง
ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีทักษะ ในด้านการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุ่มในชุมชน
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)
หมายถึง การระบุสภาพการณ์ให้สาเร็จ (ทาเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์) องค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาทเยอ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ปรับปรุงพัฒนาถนนภายในตาบล และระหว่างตาบลให้เป็นมาตรฐาน
2. ประชาชนมีน้า ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และทาการเกษตรอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
4. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมแลประเพณีที่ดีงาม
7. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ปลอดจาก
สารพิษ
10. สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และเหมาะสม
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“เมืองน่ าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิ ศด้านกีฬา นาสิ นค้าเกษตร
มาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
พันธกิจ
1) สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4) ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
5) บูร ณาการการทางานของหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์จังหวัด (Objectives)
1) ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4) ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา
6. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
7. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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8. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
9. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
10. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัด
ศรีสะเกษ
“ ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “
พันธกิจ
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริหารและการ
ท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครื่องข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 18 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
1.3 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชน มีสุขภาวะทีดี
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และ
สมุนไพร
1.5 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อการออกกาลังกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
ดังนี้
2.1 พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่ง
มวลชน
2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบส่วนร่วม
2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่นขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
4 แนวทาง ดังนี้
3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4.4 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
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3.4 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์จังหวัด

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งพาตนเองและ
แข่งขันได้

1.ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น
2.ศักยภาพการผลิตสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น
3.เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ผลผลิต/โครงการ

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ให้เป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ
3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการ
ประปา
4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ
อย่างถ้วนหน้า

1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน
2.ก่อสร้างท่อระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม
เขื่อน ฝาย สะพาน
3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้า บ่อน้าตื้น
4..ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน
5.ขยายเขตประปา
6.ขยายเขตไฟฟ้า
7.ติดเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
8.ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ภูมคิ ุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

เพื่อให้ตาบลปราสาทเยอเป็น
เมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

เสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร
2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครอบครัวและกลุ่มอาชีพ
3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค

1.ฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆ
2.ส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและ
กลุ่มอาชีพ
3..เสริมสร้างความตระหนักแก่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

1.มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อให้ระบบการศึกษา
สุขภาพอนามัย สวัสดิการ
การกีฬาและนันทนาการ
ขนบธรรมเนียม ภูมิ
ปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของตาบล
ได้รับการ ส่งเสริม
บริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม
1.ด้
านคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้าน
การศึกษา
3.ส่งเสริมด้านสุขภาพและ
อนามัย
4.ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.ส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ

1อุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษาภายใน
ตาบล
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ภายในตาบล
3. การจัดงานวันสาคัญต่างๆ/อุดหนุน
หน่วยงานอื่น
4.การจัดงานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
5.สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯลฯ
เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ
6.รณรงค์ป้องกันโรคและการควบคุม
โรคติดต่อ
7.ฝึกอบรมอาชีพเสริม
8.ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการ
จัดจั้งวิสาหกิจชุมชน
9. ส่งเสริมการออกกาลังกายให้
ประชาชนภายในตาบล
10.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ
11.งานอื่นๆ

เสริมสร้างความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยท.01

พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

1.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน
3.สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชน
อยู่ดีมีสุข
4.ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัย
อยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

1.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ

การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาตามแผน
กระจายอานาจ
ให้แก่ อปท.ฯ

เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมภายใน
ตาบลปราสาทเยอได้รับ
การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการเมืองการ
ปกครองให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอนในการจัดระบบบริหาร
สาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นให้มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

1.สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร
น้าและสิ่งแวดล้อม
2.สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค
3.การบริหารจัดการและรณรงค์
กาจัดขยะมูลฝอย

1.การส่งเสริม สนับสนุน
รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
2.การบริหารการจัดการขยะ
ภายในตาบล
3.งานอื่นๆ

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาการเมือง
และสังคม
2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคคลและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล
4.การพัฒนาและจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคม

1. .การเพิ่มศักยภาพผู้นา
ชุมชน
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาและแผน
ชุมชน
3.ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ในการ
เพิ่มศักยภาพของบุคคลและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา
4.เพิ่มศักยภาพของบุคคลและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา
5.การฝึกอบรม
6.ศึกษาดูงาน
7.งานอื่นๆ

1.การถ่ายโอนงานกิจการจัด
การศึกษา
2.ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวัง
รักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและ
รักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
3.ส่งเสริมการมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี
ของมารดาและทารก
4.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณ
ภัยต่างๆ
5.ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับ
บริการสาธารณสุข
6.ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

1.ภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับ
การศึกษาภายในตาบล
2.การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
3.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย
4.การแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6.การฝึกอบรม
7.ศึกษาดูงาน
8.สนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด
9.งานอื่นๆ
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แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
Strategy Map

ยท.02

“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ”

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
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1.จัดให้มีการบารุงรักษาสาธารณูปโภค ทั้งทางบก และทางน้า

7.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตน
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอและทั่วถึง เองได้
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมขนมีทักษะในด้านการบริหารการเมือง 8.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุ่มในชุมชน
สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

1.ปรับปรุงพัฒนาถนนภายในตาบลและระหว่างตาบลให้เป็นมาตรฐาน 8.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2.ประชาชนมีน้าในการอุปโภค-บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และทาการ 9.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้มีสุขภาพ
เกษตรอย่างทั่วถึง
ร่างกายที่ดี ปลอดจากสารพิษ
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น10.สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
4.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
5.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า
6.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม
7.ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

1.ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า ให้
เป็นไปด้วยความ
สะดวก
2.ก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ
3.ก่อสร้างและ
ขยายเขตการ
บริการประปา
4.บริการสาธารณะ
ที่ประชาชนพึง
ได้รับอย่างถ้วนหน้า

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

1.ส่งเสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
อินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
2.เสริมสร้างและ
เพิ่มทักษะอาชีพ
ของครอบครัว
และกลุ่มอาชีพ
3.สร้างความ
ตระหนักแก่
ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
2.ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาด้านการศึกษา
3.ส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย
4.ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน
5.ส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

1.สร้างจิตสานึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรน้าและ
สิ่งแวดล้อม
2.สร้างจิตสานึก
และความตระหนัก
ของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค
3.การบริหาร
จัดการและรณรงค์
กาจัดขยะมูลฝอย

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
การเมืองและสังคม
2.ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคคล
และองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา
3.ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐานสากล

4.การพัฒนาและ
จัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม

การพัฒนาตาม
แผนกระจาย
อานาจให้แก่
อปท.ฯ

1.การถ่ายโอนงานกิจการจัด
การศึกษา
2.ส่งเสริมอัตราการป้องกัน
เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยง
ติดยาเสพติดและรักษา
ชุมชนให้เข้มแข็ง
3.ส่งเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีของมารดาและ
ทารก
4.ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและสาธารณ
ภัยต่างๆ
5.ส่งเสริมสร้างโอกาสการ
เข้ารับบริการสาธารณสุข
6.ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาจังหวัด
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย
น้า ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและ
สิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2. การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การเมืองและสังคม
2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
1.การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2.ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษา
ชุมชนให้เข้มแข็ง
3.ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
4.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
5.ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข
6.ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยท.03
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. จัดให้มีการบารุงรักษาสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้า
2. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอและทั่วถึง
เป้าประสงค์
ตาบลปราสาทเยอเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตาบล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน 1.จานวนถนนที่เพิ่มขึ้น
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ให้เป็นไปด้วย 2.จานวนถนน ท่อระบายน้า ฯลฯทีได้รับการ
ความสะดวก
บารุงรักษา
2. ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ จานวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตาบลที่เพิ่มขึ้น
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
จานวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บารุงรักษา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการสาธารณะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุ่มในชุมชน
2. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ประชาชนในตาบลมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ระดับรายได้ของประชาชนภายในตาบลปราสาทเยอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
จานวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
อินทรีย์
ทางการเกษตร
เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุ่ม จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการ
อาชีพ
ประกอบอาชีพ
สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
จานวนสถานที่ประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานปลัด ส่วนการศึกษาฯ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
ระบบการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของตาบลได้รับการ ส่งเสริม บริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ระบบการศึกษา สุขอนามัย สวัสดิการ กีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบารุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนประชาชนที่เข้าร่วม
ประเพณีท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
จัดการคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนประชาชนที่ได้รับ
คาแนะนา ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานปลัด ส่วนการศึกษาฯ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลปราสาทเยอได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตาบลปราสาทเยอได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
จานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสานึกและความตระหนักของผู้ประกอบการ จานวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความร่วมมือ
และผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย

จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้บริการลดน้อยลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานปลัด กองช่าง ส่วนการศึกษาฯ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

54

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีทักษะ ในด้านการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป้าประสงค์
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายในตาบล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
จานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและ
ภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม
สังคม
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองค์กรให้มีขีด จานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการ
ความสามารถในการพัฒนา
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
จานวนที่เพิ่มขึ้นของการส่งเสริมการจัดการบริการ
มาตรฐานสากล
ประชาชนสู่มาตรฐานสากล
การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่า
อยู่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ 55

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
พันธกิจ
สนับสนุนงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในการจัดระบบบริหารสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในการจัดระบบบริหารสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนขององค์กรเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
จานวนภารกิจทีไ่ ด้รับถ่ายโอนงานบริการกิจการ
สาธารณะ
ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติด จานวนที่ลดลงของผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและชุมชน
ยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
เข้มแข็ง
ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมารดาและทารกที่ได้รับการดูแล
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนประชาชนที่ได้รับความ
สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปลอดภัยในการดาเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข
จานวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
จานวนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนา
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่า
อยู่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

56
ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
พ.ศ.2559-2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

3.พัฒนาโครงสร้าง

2.พัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า
อยู่

พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ตาบลปราสาท
เยอเป็นเมือง
น่าอยู่ มีระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุม
ทั่วถึง

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

63

5

10

15

20

25

1.ก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
บารุงรักษาถนน
ทางเท้า ท่อระบาย
สะพานและ
โครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็น

1.จานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น
2.จานวนถนน ท่อ
ระบายน้า ฯลฯ ที่
ได้รับการบารุงรักษา

ปีละ5 โครงการ

1. ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม/บุกเบิก
ถนน
2.ก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ท่อ
ลอดเหลี่ยม
สะพาน
3.งานอื่นๆ

กองช่าง

สานัก
งานปลัด

2

4

6

8

10

2. ก่อสร้างและ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ

จานวนไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
ตาบลที่เพิ่มขึ้น

ปีละ 2 โครงการ

1.ขยายเขตไฟฟ้า
2.ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ

กองช่าง

สานัก
งานปลัด

(ตัวชี้วัดรวม)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การพัฒนาสาธารณูป
โภคขั้นพื้นฐานภายใน
ตาบล

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิด
ชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

1.การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งพาตนเองและ
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

3.พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
อปท.

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ประชาชนใน
ตาบลมีอาชีพ
และรายได้
เพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

1

2

3

4

5

3.ก่อสร้างและขยาย
เขตบริการประปา

จานวนระบบ
ประปาที่ได้รับการ
ก่อสร้าง/
บารุงรักษา

ปีละ 1 โครงการ

1.ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน
2.ขยายเขต
ประปา

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

2

4

6

8

10

4. บริการสาธารณะ
ที่ประชาชนพึงได้รับ

จานวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ
สาธารณะ

ปีละ 2 ครัวเรือน

1.บริการ
สาธารณะที่
ประชาชนพึง
ได้รับ

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

20

30

40

50

60

1. ส่งเสริมศักยภาพ

จานวนประชาชนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ
เสริม

ปีละ 10 คน

1.ฝึกอบรมอาชีพ
เสริม
2.ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ
และการจัดจั้ง
วิสาหกิจชุมชน
3.งานอื่นๆ

สานัก
งานปลัด

จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริม ทักษะ
อาชีพ

ปีละ 10 คน

1.ส่งเสริมทักษะ
อาชีพประเภท
ต่างๆ
2.งานอื่นๆ

สานัก
งานปลัด

(ตัวชี้วัดรวม)

ระดับรายได้ของ
ประชาชนภายในตาบล
ปราสาทเยอเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

57

และขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูป
สินค้าทาง
การเกษตร
20

30

40

50

60

2.เสริมสร้างและ
เพิ่มทักษะอาชีพของ
ครอบครัวและกลุ่ม
อาชีพ

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

3.เสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

1.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ยุทธศาสตร์
อปท.

3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ระบบการศึกษา
สุขภาพอนามัย
สวัสดิการ การ
กีฬาและ
นันทนาการ
ขนบธรรมเนียม
ภูมิปัญญา
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
ของตาบลได้รับ
การ ส่งเสริม
บริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

1.ระบบการศึกษา
สุขอนามัย สวัสดิการ
กีฬาและนันทนาการ
ได้รับการพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น
2.ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และบารุงรักษา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

1

2

3

4

5

3.สร้างความ
ตระหนักแก่
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค

จานวนสถานที่
ประกอบการที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

ปีละ 1 แห่ง

1. ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด
ส่วน
การศึกษา

2

4

6

8

10

1.การพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ปีละ 2 โครงการ

1.ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2.งานอื่นๆ

ส่วน
การศึกษา

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าวหน้
าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิด
ชอบ

58
หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

20

40

60

80

100

2.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จานวนนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
จัดการคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ 20/ปี

20

40

60

80

100

3.การพัฒนาส่งเสริม
ด้านสุขภาพและ
อนามัย

จานวนประชาชนผู้มี
สุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตดี

ร้อยละ 20/ปี

20

40

60

80

100

4.การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน

1

2

3

4

5

5.การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จานวนประชาชนที่
ได้รับคาแนะนา
ส่งเสริมให้ความรู้
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต
จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิด
ชอบ

1อุดหนุนเกี่ยวกับ
การศึกษาภายใน
ตาบล
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาภายใน
ตาบล
3. งานอื่นๆ
1.รณรงค์ป้องกัน
โรค
2.การควบคุม
โรคติดต่อ
3.งานอื่นๆ

ส่วน
การศึกษา

ร้อยละ 20/ปี

1.สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ติดเชื้อ
ผู้ด้อยโอกาส
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

ปีละ 1 โครงการ

1.ส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้
ประชาชนภายใน
ตาบล
2.สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ
3.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

59
หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

3.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

4.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายในตาบล
ปราสาทเยอ
ได้รับการ
บริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ 60
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในตาบลปราสาท
เยอได้รับการจัดการ
ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มขึ้น

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

1

2

3

4

5

1.สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้า
และสิ่งแวดล้อม

จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปีละ 1 โครงการ

1.การส่งเสริม
สนับสนุนรณรงค์
การอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

1

2

3

4

5

2.สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักของ
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค

จานวน
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคให้ความ
ร่วมมือเพิ่มขึ้น

ปีละ 1 โครงการ

1. ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด
ส่วน
การศึกษา

5

10

15

20

25

3.การบริหารจัดการ
และรณรงค์กาจัดขยะ
มูลฝอย

จานวนปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ให้บริการ
ลดน้อยลง

ร้อยละ 5/ปี

1.การบริหารการ
จัดการขยะ
ภายในตาบล
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิด
ชอบ

หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
5.การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

2.การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า
อยู่

5.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเมืองการ
ปกครองให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1.จานวนประชาชนที่
ได้รับการส่งเสริมด้าน
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
2.การเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใน
ตาบล

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

20

40

60

80

100

1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
การเมืองและสังคม

จานวนผู้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม

ปีละ 20 คน

1.ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ระบบการ
ปกครอง
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

1

2

3

4

5

2.ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคคล
และองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา

จานวนบุคลากรและ
อุปกรณ์มีศักยภาพ
ในการบริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ปีละ 1 ครั้ง

1.สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
บริการ
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

1

2

3

4

5

3.ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐานสากล

ปีละ 1 ครั้ง

10

15

20

25

4.การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชน
และสังคม

1.ส่งเสริม
ปรับปรุงระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
2.งานอื่นๆ
1.ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยต่างๆ
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

5

จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
การส่งเสริมการ
จัดการบริการ
ประชาชนสู่
มาตรฐานสากล
ร้อยละที่เพื่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

63

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

ร้อยละ 5 /ปี

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิด
ชอบ

สานักงาน
ปลัด

61
หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

4.การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

2.การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า
อยู่

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

6.ตามแผนการ
กระจายอานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล

ประสิทธิภาพ1.
การบริหาร
จัดการตาม
ภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอนในการ
จัดระบบ
บริหาร
สาธารณะ
ระหว่างรัฐกับ
องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่นให้มี
ความถูกต้อง
รวดเร็ว
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1.ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
2.ประสิทธิภาพตาม
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
ขององค์กรเพิ่มขึ้น
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ค่าเป้าหมาย
60 61 62

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

63

2

4

6

8

10

1.การถ่ายโอนงาน
กิจการจัดการศึกษา

จานวนภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอนงานบริการ
กิจการสาธารณะ

ปีละ 2
ภารกิจ

1.ส่งเสริมการเรียน
การสอนการบริหาร
สถานศึกษา
2.งานอื่นๆ

ส่วน
การศึกษา

10

8

6

4

2

2.ส่งเสริมอัตราการ
ป้องกันเฝ้าระวังรักษา
บาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพ
ติดและรักษาชุมชนให้
เข้มแข็ง

จานวนที่ลดลงของผู้
เสี่ยงติดยาเสพติดและ
ชุมชนเข้มแข็ง

ปีละ 2 คน

1.ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เด็ก เยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด
2.งานอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

5

10

15

20

25

3.ส่งเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีของมารดา
และทารก

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มารดาและทารกที่
ได้รับการดูแล

ร้อยละ 5/ปี

สานักงาน
ปลัด

5

10

15

20

25

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จานวนประชาชนที่
ได้รับความปลอดภัยใน
การดาเนินการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละ 5/ปี

10

20

30

40

50

4.ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและสา
ธารณภัยต่างๆ
5.ส่งเสริมสร้างโอกาส
การเข้ารับบริการ
สาธารณสุข

จานวนประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง

ปีละ 10 คน

1.ส่งเสริมการออก
ตรวจสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กภายใน
ตาบล
2.งานอื่นๆ
1.ส่งเสริมรณรงค์
และลดปัญหาความ
รุนแรง
2.สนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ
3.งานอื่นๆ
1.สนับสนุนโอกาส
การเข้ารับบริการ
สาธารณสุข

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิด
ชอบ

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

62
หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

59

ค่าเป้าหมาย
60 61 62

63

2

4

10

6

8

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
6.ส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
จานวนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
1.ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด
2.งานอื่นๆ

หน่วย
รับผิด
ชอบ
สานักงาน
ปลัด

63
หน่วย
สนับสนุน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

64

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
***********************************
การติดตามถือเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่ การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภาย ในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานหากไม่มีระบบการติดตามของข้อมูลแล้ว ย่อม
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกั บกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไ ข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่กาหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้รับการดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กา หนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างมีระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
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6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
6.2 กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
1. การติดตาม (Monitoting)
การติดตาม จะทาให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้วซึ่งใช้เทคนิคเครื่องมือในการติดตาม เช่น Gant Chant ทา
ให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดาเนินการในช่วงใด ตรงกาหนดเวลาที่ได้วางไว้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือดังกล่าว
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2. การประเมินผล (Evaluatinon) จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Crieria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 3 ระดับ คือ
1. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
2. เกณฑ์การประเมินโครงการ
3. การกาหนดห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ได้ดาเนินการดังนี้
3.1 การติดตามและประเมินผล เมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จหรือก่อนดาเนินการตามโครงการ ๆละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.2 การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการประเมินความสาเร็จหรือความคืบหน้าในการนาแผนงาน
/ โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 เพื่อประเมินผลแล้วเสร็จ คณะกรรมการ ฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

