
 
 

 
 
    
 2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 
วิสัยทัศน์  (Vision)   

“ ไฟสว่าง   ทางสะดวก  แหล่งต้องน้้าสมบูรณ์  เพิ่มพูลคุณภาพชีวิต  
มุ่งมั่นคิดพัฒนาชุมชน  น้าผลการมีส่วนร่วม น้ามวลประชาสู่อาเซียน” 

 
พันธกิจ  (mission)   

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตทางด้านการเกษตร 
3. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัวได้ 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต้าบล 

พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งต้าบล และให้ความส้าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้้า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว  

5. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต้าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในต้าบล   

6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิน่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกร 

7. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์  (Goals)   

1. สามารถยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกรตามท่ีได้ตั้งเปูาหมายไว้  
2. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ 
3.ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้   การว่างงานใน

ต้าบลลดลง 
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต้าบลมีแต่ความสงบเรียบร้อย สาธารณูปโภค

ครอบคลุมทั่วทั้งต้าบลรองรับประชาคมอาเซียน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้้ า ประชาชนให้ความส้าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในต้าบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บปุวย 
6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดขององค์การบริหารส่วนต้าบล
กุศกรมีการจัดสรรทรัพยากรท้าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 7. เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนได้พอสมควร ในส่วนของการสัญจรมีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในต้าบลรองรับ 



 
 

 
 2.2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา      

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2.3  เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 พันธกิจ  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบ้ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีความสะดวก
และมีมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส้าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
แหล่งน้้า ด้านสาธารณูปโภค เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
ประชาชนได้รับความรวดเร็วสะดวกทันต่อสถานการณ์   
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ้านวนถนนถนนภายในต้าบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  2. จ้านวนการขยายเขตไฟฟูาที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
  3. จ้านวนการถังประปาที่เพ่ิมข้ึน 
  4. จ้านวนแหล่งน้้าทางธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในต้าบล 
 

1. จ้านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
2. จ้านวนเส้นทางที่ได้รับการการก่อสร้าง 
3. จ้านวนเส้นทางที่ได้รับการการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟูา 

2.ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง 
 

1. จ้านวนถนนที่รับการซ่อมแซม 
2. จ้านวนไฟฟูาสาธารณะที่ได้รับการซ่อมแซม 
3. จ้านวนประปาที่เพ่ิมข้ึน 
4. จ้านวนแหล่งน้้าที่มีและใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตทางด้านการเกษตร 



 
 

เป้าประสงค์ เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ 

ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในต้าบลลดลง 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ้านวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
  2. จ้านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
  3. จ้านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและสัตว์ 
  4. จ้านวนเกษตรกรที่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรและมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  5. จ้านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิตและการ
ส่งออกรองรับประชาคมอาเซียน 
 

1.จ้านวนประชาชนมีอาชีพลดการว่างงาน 
 

2.ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเกิดรายได้ 1.จ้านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
2.จ้านวนประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

3.ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบ
อาชีพ 
 

1.จ้านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านพืช
และสัตว์ 
2.จ้านวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 

4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรในต้าบล 
 

1.จ้านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ท้าให้
รายจ่ายลดลง 

1. ส่งเสริมการดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มอาชีพ 1.จ้านวนประชากรมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

o ส้านักปลัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
พันธกิจ  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ อนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 



 
 

เป้าประสงค์  สามารถยกระดับการศึกษาภายในต้าบลกุศกรตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ ประชาชนให้ความส้าคัญใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกรสูงขึ้น 
  2. จ้านวนกิจกรรมที่จัดการทางการศึกษาเพ่ิมเติม  
  3. ร้อยละของประชาชนในต้าบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมข้ึน 
  4. จ้านวนประชาชนที่มาเลือกตั้งมากขึ้น 

5.จ้านวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  6. จ้านวนประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
  7. จ้านวนประชาชนได้รับเบี้ยชีพผู้ปุวยเอดส์ 
  8. จ้านวนผู้พิการมีก้าลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
  9. จ้านวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
  10. จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  
  11. จ้านวนประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ้าเป็น 
  12. จ้านวนปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง 
  13. จ้านวนอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 1.จ้านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 

2.ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
3.จ้านวนกิจกรรมที่จัดทางการศึกษา 

2.การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 1.จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมงานด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน 
2.สนับสนุนอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
 

3.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 1.จ้านวนร้อยละที่ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

4.ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.จ้านวนประชาชนที่ใช้เวลาว่างกับการออกก้าลังกาย
เพ่ิมข้ึน 
2.จ้านวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น 

5.ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสิทธิหนาที่ 1.จ้านวนร้อยละของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้ ง
เพ่ิมข้ึน 



 
 

6.ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1.จ้านวนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนทางสา
ธารณ 
 

4.ส่งเสริมการด้าเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และ๓มิปัญญาท้องถิ่น 

1.ร้อยละของประชาชนในต้าบลเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ส้านักปลัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  รวมถึงการ
พัฒนาผังเมืองให้เป็นระบบ  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ปุาไม้ 
  2. จ้านวนการจัดอบรม     
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดิน น้้า 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   

2.พัฒนาระบบการก้าจัดขยะและน้้าเสียที่ถูก
สุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 

1. จ้านวนปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง 
2.จ้านวนชุมชนที่ปราศจากน้้าเน่าเสีย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o ส้านักปลัด 
o กองคลัง 
o กองช่าง 
o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พันธกิจ เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท้างานของภาครัฐ
และให้บรรลุแนวทางการด้าเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานีตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลัก



 
 

วิชาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และด้าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเตรียมความพร้องเพ่ือการรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขององค์กร  ท้าให้เกิดความพร้อมต่อ
การให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
  2. จ้านวนเครื่องอ้านวยความสะดวกในการใช้งานและให้บริการ 
  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   

2ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาและบริการ  

1.จ้านวนอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการเพ่ิมข้ึน 
2.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

3.การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม 1. จ้านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และ
จัดศึกษาดูงาน 
1. จ้านวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o ส้านักปลัด 
o กองคลัง 
o กองช่าง 
o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   

จุดเด่นของพื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร คือ เป็นต าบลท่ีมีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง คือการทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ผ้า
กาบบัว และผ้าพื้นเมือง   ที่มีความสวยสดงดงามมากท่ีไม่เหมือนใครซึ่งเกิดจากการพัฒนาของกลุ่มสตรีของชาวต าบลกุศกรท่ี
เริ่มจากการเลี้ยงหม่อนไหมเอง ของประชาชนชาวต าบลกุศกร และการจักสารผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็น
ภูมิปัญญาของชาวต าบลกุศกร  พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนขนาดใหญ่ มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ทางการเกษตร  นอกจากนี้ภายในพื้นทีต าบลกุศกรนั้นยังมีพื้นที่ต้ัง พื้นท่ีต้ังอยู่ใกล้อ าเภอตระการพืชผล ท าให้การค้าขาย
สินค้าการเกษตรมีตลาดรองรับพอสมควร อีกทั้งยังมี และในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนของประเทศไทย จะเป็น
โอกาสท่ีจะท าให้ต าบลกุศกรสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุศกรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ
ต าบลกุศกร  



 
 

 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
      การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติเป็นการด้าเนินงานในเชิงพ้ืนที่ (Area Base) ที่ประสานเชื่อมโยงกับการ
ด้ า เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง / ก ร ม ( Function Base)ที่ มุ่ ง ปู อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ/หรือ 
บริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ ดังนั้น จึงก้าหนดเปูาหมายด้าเนินงานในภาพรวม ดังนี้  
     1. ประชาชนมีจิตส้านึกด้านความมั่นคง มีความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย และมีการรวมกลุ่ม/จัดตั้ง
องค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของคนและชุมชน รวมทั้ง มีเครือข่ายประสานการด้าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ  

2. หมู่บ้าน ชุมชน ผู้น้าชุมชน กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน มีศักยภาพและภูมิคุ้มกันปัญหาและสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง ความมั่นคงในพ้ืนที่เปูาหมาย 
และสามารถลดเงื่อนไขของปัญหาและมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  

3. หมู่บ้าน ต้าบล หรือ อ้าเภอ เปูาหมายได้รับการจัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และมีทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาส เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบที่มีความพร้อม
ด้าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น  และมีระบบประสานเครือข่ายในพ้ืนที่ต้นแบบให้สามารถ
สนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

4. พ้ืนที่เปูาหมายมีระบบการแจ้งเตือนภัย เฝูาระวังสถานการณ์ ระบบรายงานสถานการณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง และสามารถแจ้งเตือนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนได้ทันสถานการณ์  

5. หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการน้ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชุมชน/ท้องถิ่น  ตลอดจนกระบวนการจัดการความขัดแย้ ง โดยสันติวิ ธี และกระบวนการยุติ ธรรม ชุมชน  
มาใช้สนับสนุนการด้าเนินงานเพื่อเสริมความม่ันคงและการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  
6. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงาน  ภายในของไทยกับสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะบูรณาการแผนงาน/โครงการประจ้าปี เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนไทยกับชุมชน ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 
 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกร มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  แผนพัฒนาจังหวัด
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ป ร ะ เ ท ศ ( Country Strategy) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  แผนพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการด้าเนินการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนการ
พัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลกุ



 
 

ศกร เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกรเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการก้าหนดทิศทางการ
พัฒนาต้าบลตามอ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท้าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ท้าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกร ส้าหรับแนวคิดที่ส้าคัญที่เป็น
แนวทางในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกร ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนา
ด้านเศณษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนต้าบลกุศกรมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างยั้งยืน  ในด้านสั งคมในยุคปัจจุบันด้านสังคมมี
การเหลื่อมล้้ากันองค์การบริหารส่นต้าบลกุศกรจึงมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาการเหลื่อมล้้ากันในต้าบลกุศกรเพ่ือให้เกิดความ
เท่าเทียมกันทุกระดับและในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต้าบลกุศกรเพ่ือให้มีแหล่งน้้าในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบ
ค้าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส้าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก้าหนดการด้าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดย
ใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัย
ภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกร มีวิสัยทัศน์  และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลเป็นส้าคัญ 
2. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส้าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
3. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น  
4. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

ของประชาชน ท้าให้เกิดการสร้างอาชีพ  ลดการว่างงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  
ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

5. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. มีหอกระจายข่าวประจ้าทุกหมู่บ้าน  มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
7. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในต้าบล 
8. ผู้น้าชุมชน (ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 
 

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง 



 
 

2. พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟูา  แหล่งน้้า  ยังไม่ได้ด้าเนินการให้เท่าเทียมกัน
ทุกพ้ืนที่ 

3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเอง 
4. ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดจิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นต้นเหตุท้าให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ  
5. บางพ้ืนที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งท้าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
6. สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟ้ืนฟู  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  อย่างทั่วถึงใน

เรื่องแหล่งท่องเที่ยว 
7. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก้าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการพัฒนา  

จึงท้าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
8. แหล่งน้้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ 
9. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
โอกาส  (Opportunities-O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก้าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง
กระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดยค้านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท้าบริการสาธารณะและ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีความเป็นอิสระในการก้าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและ
การคลังและมีอ้านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

2. พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2542  ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  
โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ้านาจ 6  ด้าน  ท้าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ้านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน  ท้าให้สามารถด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

6. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  ปลูกฝัง
ค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

7. การขอรั บการสนับสนุน งบประมาณกรณี โครงการ เร่ งด่ วนและโครงการ เกินศักยภาพ                      
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

8. การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความต่อเนื่องส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกรมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 



 
 

              1 .สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การรับค่านิยมตะวันตกท้าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่า

รายได้ 
3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท้าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
4. ขาดงบประมาณในการพัฒนาและเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 
 



 
 

   
 


