
 
 

 
ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นตามกันไป
ด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน  มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุม
ภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
สามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา /
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มี
ทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่
สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 



 
 

 
1.1 นโยบายรัฐบาลของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาธิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1.2 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติมโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้

บริการอย่างแท้จริง 
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน

และประชาคมโลก 
9. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
1.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



 
 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ด้านความมั่นคง 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
 1.5 นโยบาย Thailand 4.0 
 การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่ 
 1. มีความสร้างสรรค์ 
 2. มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง 
 3. มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
 4. มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5. สามารถช่วยลดความเหลือมล้ าในด้านรายได้ของประชากร 



 
 

   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1)  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิต  การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน   และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2)  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญารอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไขปัญหา
ความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง   สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (4)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้
ได้ ๑๕.๙  ล้านไร่   หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค   ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน  
ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม   และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโนส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์   
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   
 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
จังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้จัดตั้ง กลุ่ม
จังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด  โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ  โดย
จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นที่ตั้งของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า  และ
ระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน    

 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน  
และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้น านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งการเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้นการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    โครงการที่ส าคัญ(FLAGSHIP   PROJECT) 
  (๑)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
  (๒)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  (๓)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  (๔)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 



 
 

  (๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  (๖)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
  (๗)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
1. วิสัยทัศน์ 

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” 
2. พันธกิจ 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิต ด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 ต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด ( Positioning ) 
  “ เมืองส่งเสริมการค้าขายแดนเพื่อการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว” 
ประเด็นยุทธศาสตร์มี  6 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่งคง 
6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  เปูาหมายร้อยละ 100 ในปี  2560  
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชากรที่ได้รับการศึกษาถึงระดับขั้นพ้ืน,นอย่างมีคุณภาพ เปูาหมายร้อยละ 10 ในปี 
2560 
(3) ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมเปูาหมายร้อยละ 70  ใน
ปี 2560 
(4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปูาหมายร้อยละ 100 ในปี  2560 
(5) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมขึ้น  เปูาหมายร้อยละ 5 ในปี 2560 
(6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้น าธรรมาภิบาล  เปูาหมายร้อยละ 10  ในปี  2560 

    กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(2) ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
(3) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 



 
 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทียว 
เป้าประสงค์   มูลค่าการค้า   การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เปูาหมายร้อยละ 6 ในปี 2560 
(2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  เปูาหมายร้อยละ 5 ในปี 2560 

        กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ ( Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า  การลงทุน

และการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  เพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
(3) พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
(4) ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 3 )  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   เป้าประสงค์ 1 ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิตตัวช้ีวัด 
   ตัวช้ีวัด 

(1)  จ านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ ( ก.ก./ ไร่) เปูาหมาย  จ านวน  420  กิโลกรัมต่อไร่  ในปี  
2560 

(2) ร้อยละของจ านวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน  GAP  ข้าวหอมมะลิ  ต่อจ านวนแปลง/ ฟาร์มท่ี
ได้รับการตรวจการกระทรวงเกษ๖ร ฯ เปูาหมายร้อยละ 90  ในปี 2560 

(3) จ านวนผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ ( ก.ก./ไร่ ) เปูาหมาย  จ านวน 3,800  กิโลกรมัต่อไร่  ในปี 
2560 

(4) จ านวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ ( ก.ก./ไร่ ) เปูาหมาย  จ านวน  280  กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 
เป้าประสงค์ที่ 2  ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ตัวช้ีวัด 
(5)  จ านวนพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น  เปูาหมาย  จ านวน  20,000  ไร่  ในปี 2560 
เป้าประสงค์ที่  3 เกษตรกร/ ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
(6) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเปูาหมายที่มีการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมายร้อยละ 85 ในปี  2560 
เป้าประสงค์ที่  4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ตัวช้ีวัด 
(7) มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/ แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในระดับ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/

วิสาหกิจ /ชุมชน  เปูาหมาย  560 ล้านบาทในปี  2560 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 



 
 

(3) พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง 
(6) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เปูาประสงค์   มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
  ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน  ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เปูาหมายร้อยละ 90  ในปี  2560 

(2) ร้อยละของ  อปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชน  ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปูาหมายร้อยละ 90  ในปี  2560 

(3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้  เปูาหมายร้อยละ 70  ในปี 2560 
(4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้  เปูาหมายร้อยละ 30  ในปี 

2560 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
(3) บริหารจัดการด้านพลังงาน  

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
เป้าประสงค์  พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  คน หมู่บ้านและชุมชน  มี
ภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุมคามด้านความม่ันคงทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
องค์กรทกภาคส่วนและประชาชนในพื้นท่ี 
ตัวช้ีวัด 

(1) จ านวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน  ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน  และชุมชนเข้มแข็งเปูาหมาย  
308  หมู่บ้านในปี  2560 

(2) ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชน  ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง  เปาหมายร้อยละ  100  ในปี 2560 
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาศักยภาพคนชุมชน  และพ้ืนที่ เพื่อความมั่นคง 
(2) ผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
(3) พัฒนาความร่วมมือเพ่ือเสริมความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่อยงานภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ ากว่า 85 ต่อปี 
(2) ร้อยละของเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของจังหวัด  เปูาหมายร้อยละ 100 ในปี 2560 
เปูาประสงค์ที่  2  จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ  บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

(1) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  เปูาหมายร้อยละ  35  ในปี 2560 



 
 

(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
           กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

(1)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อ าเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี 
 วิสัยทัศน์ 
  “ สินค้าเกษตรราคาดี  ทุกพื้นที่ชุมชนเข็มแข็ง  ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อม
อาชีพเสริม  เพิ่มเติมบริการรัฐประทับใจ” 
 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
4. พัฒนาการบริการหน่วยงานของรัฐให้ได้มาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5. การเสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง 

 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข 
2. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม 
3. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ปลอดสารพิษ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
5. ประชานมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
6. การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

                 แนวการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอตระการพืชผล 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 



 
 

2. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และอาหาร 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
3. การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน 
4. พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

                            แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร 

-ผู้รับบริการ / ประชาชน 
 2. ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร 
  - ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
  - ทักษะ / จริยธรรม  กระบวนการท างาน 
  - วัฒนธรรมองค์กร 
 3. ด้านนวัตกรรม 
       - ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
   - ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
    - พัฒนาระบบงาน 
    - การสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ด้านการเงิน 
  - ประหยัด 
  - มีประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า 
                  4. การเสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริม  สร้างและรักษาความมั่นคง 
2. พัฒนาศักยภาพคน   ชุมชนและพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคง 
3. การผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างความมั่น 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 
 นโยบายคณะผู้บริหารท้องถิ่น  โดยนายบรรจง   นาโพนงาม ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร ได้แถลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร  เมื่อวันท่ี  ๑3   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  

การพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะผู้บริหารจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารงานโปร่งใส  มีระเบียบ วินัย  มีศิล 
ธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม  การพัฒนาย่อมปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดต่อสายตาของประชาชนต าบลกุศกร  ตลอด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปีข้างหน้า  ในการพัฒนาต าบลมีความจ าเป็นต้องพัฒนาในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน เช่น   

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคม 



 
 

4. ด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีต  และประเพณี 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
8. ด้านการเมือง  และการบริหารงานบุคคล 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวต าบลกุศกร  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบการประเมินผล การปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  โดยให้ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ทราบและเข้าใน  ในแผนและนโยบาย 
ตามล าดับต่อไปน้ี 
 1.นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชน  ได้การบริการสาธารณะให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  เน้น
คุณภาพมาตรฐานประหยัดงบประมาณ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนดังตอไปนี้ 

1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงถนน  สะพานท่อระบายน้ า  และระบบการบริหารสาธาณูปโภคให้เป็นไปด้วย 
ความสะดวก 
 2.   ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  แสงสว่างภายในชุมชนและจัดบ ารุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 3.   ก่อสร้างและขยายบริการประปา  ระบบชลประทาน  เพื่อให้มีน้ าอุปโภคบริโภค  อย่างเพียงพอ 
 4.   ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชุม 
 5.   พัฒนาปรับปรุงชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
 
 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 จะส่งเสริมโครงสร้างด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนในเขตต าบลกุศกร  เพื่อประชาชนจะได้มีอาชีพเสริม  มีรายได้
เพิ่ม  โดยเน้นการรวมกลุ่มอาชพี  ใช้หลักวิชาการ  การมีมาตรฐานในผลผลิต 

1. ส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  บ ารุง  และพัฒนากลุ่มอาชพี  หรือการประกอบให้เหมาะสมกับ 
ท้องถิ่นของต าบลกุศกร 

2. กระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน  โดยจะจัดให้มีตลาดกลาง  เพื่อจ าหน่ายสินค้า 
ท่ีเป็นผลผลิตจากเกษตรกรรม  หรือจากกลุ่มอาชีพ  หาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นในต าบล  ให้เกิดการค้าเชิงพาณิชย์  
ประสานพ่อค้าจากต่างต าบล  อ าเภอ  หรือจังหวัด  เพื่อชมหรือซื้อจากต าบลกุศกร   เผยแพร่   ประชาสัมพันธ์  ของคน
ต าบลกุศกรเป็นท่ีรู้จักแก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

3. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง  จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความช านาญ 
ด้านการประกอบอาชีพท้ังจากภาครัฐ  และภาคเอกชนมาใหค้วามรู้แก่ประชาชนในต าบลกุศกร 

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  จัดหาแหล่งน้ า  ขยายการ 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรม  หรอือุตสาหกรรม 

5. ปกป้องคุ้มครอง  ดูแล  รักษา  และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  หรือทรัพยากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

3.นโยบายด้านสังคม 
 1.  รณรงค์ส่งเสรมิกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม  และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 2.  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรความรู้สู่ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกๆด้าน 
 3.  ส่งเสริมกระบวนการการสร้างเสริมจิตส านึกให้ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน   และประชาชนให้เคารพ
ต่อจารีต  ประเพณี   ศีลธรรม  ระเบียบข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  และกฎหมายบ้านเมือง 



 
 

 4.  ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาในระดับหมู่บ้าน  และต าบล  กีฬาในโรงเรียน  รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันเพื่อ
สัมพันธ์กับท้องถิ่นอื่น 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของทางราชการและประเพณีท้องถิ่น 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสงเคราะห์  และสวัสดิการ   แก่เด็ก  คนชรา   คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน   และสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน 
 8.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะและกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน  ในโรงเรียน  และในหมู่บ้าน 
 9.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การปรับปรุง  พัฒนาระบบบริหารจดัการและด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน  ศูนย์เด็กก่อนวัย
เรียน 
 
   4.นโยบายด้านสาธารณสุข   สาธารณูปโภค  และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.  ส่งเสริมอัตราป้องกันเผ้าระวัง  รักษาบ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติด  และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุศก 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพประชาชน  ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 
 4.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย   
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 
 5.  ควบคุม  ป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดต่อ   และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  และบรรเทา
สาธารณภัย 
 6.  จัดให้มี  บ ารุง  รักษาความสะอาดถนน  ทางน้ า  ทางงเดิน   ที่สาธารณะ   ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
    

  5.นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา   วัฒนธรรม   จารีต   ประเพณี 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมในโรงเรียน  และศูนย์เด็กเล็กก่อนเรียน  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน   หมู่บ้าน   วัด   และขบวนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ช่วยเด็กยากจนแต่เรียนดีให้มีโอกาสได้ศึกษา
ตามท่ีตนต้องการ  โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุน  อาหารกลางวัน-นม  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์การท าบุญ  พิธีกรรมทางศาสนา  และการประกอบการศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์  
ให้ประชาชน  ได้ศึกษาธรรมวินัยท่ีเป็นหลักชองศาสนา   และการปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนาของผู้น าในชุมชน 
 5.  ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี   วิถีชุมชนท้องถิน่  การละเล่นต่างๆท่ีมีอยู่หรือจะเกิดขึ้นในภายหลังให้
เป็นสมบัติของท้องถิ่นต่อไป 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุน  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขอค าปรึกษาจากพระภกิษุ
สงฆ์  อาจารย์จากโรงเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ประเพณี 
 
    6.นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกนั   ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. รณรงค์ส่งเสริม  สรา้งจิตส านึกที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
2. รณรงค์ส่งเสริม  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภคทรัพยากรใน 

ต าบลกุศกร 
3. ส่งเสริมการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชน  ประชาชนและเยาวชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. รณรงค์ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. จัดหาวิทยากรท้ังจากภาครัฐ  และเอกชน ปลูกจิตส านักให้อนุรักษ์   หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 



 
 

เหมือนทรัพย์สมบัติของตนเอง 
 

7.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน 
 1. พัฒนาและจ าท าแผนปฏิบัติการชุมชน  โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 
 2. เสริมสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนเข้มแข็ง  ให้สอดคล้องกับแนวทางบ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัย 
 4. สนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบ  จราจรภายในชุมชน 
  
                 8.นโยบายด้านการเมือง  การบริหารงานบุคคล 
 1. สร้างองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุศกรให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการ
บริการสังคม 
 3. ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นหน่วยงานบริการประชาชนท่ี
ดีและมีมาตรฐานด้านบริการประชาชน 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน  และพัฒนาความพร้อมขององค์กรให้สอดคล้องกับการส่งเสริม  การกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ประสานการท างานและสร้างเครือข่ายการท างานท้ังภาครฐัและเอกชน 
 6. ส่งเสริมสนับสนุน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแรมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาพิจารณ์ 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกรให้มีความรูค้วามเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างกระบวนการทางการเมืองภาคประชาชน 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน  สังคม การตรวจสอบและติดตามประเมนผลการด าเนินการทางด้านบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 9. สนับสนุนการใช้แรงงานในท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม และสถานท่ีราชการ 
 10.จัดให้มีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบลระดมความคิดผลักดันการพัฒนาต าบลต่อไป 
    
 2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 
วิสัยทัศน์  (Vision)   

“ ไฟสว่าง   ทางสะดวก  แหล่งต้องน้ าสมบูรณ์  เพิ่มพูลคุณภาพชีวิต  
มุ่งมั่นคิดพัฒนาชุมชน  น าผลการมีส่วนร่วม น ามวลประชาสู่อาเซียน” 

 
พันธกิจ  (mission)   

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตทางด้านการเกษตร 
3. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัวได้ 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล และให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว  



 
 

5. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในต าบล   

6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 

7. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์  (Goals)   

1. สามารถยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกรตามท่ีได้ตั้งเปูาหมายไว้  
2. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ 
3.ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้   การว่างงานใน

ต าบลลดลง 
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีแต่ความสงบเรียบร้อย สาธารณูปโภค

ครอบคลุมทั่วทั้งต าบลรองรับประชาคมอาเซียน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ า ประชาชนให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในต าบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บปุวย 
6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุศกรมีการจัดสรรทรัพยากรท าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 7. เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนได้พอสมควร ในส่วนของการสัญจรมีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในต าบลรองรับ 
 
 2.2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา      

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2.3  เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 พันธกิจ  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก
และมีมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
แหล่งน้ า ด้านสาธารณูปโภค เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
ประชาชนได้รับความรวดเร็วสะดวกทันต่อสถานการณ์   
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 



 
 

  1. จ านวนถนนถนนภายในต าบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  2. จ านวนการขยายเขตไฟฟูาที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
  3. จ านวนการถังประปาที่เพ่ิมข้ึน 
  4. จ านวนแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในต าบล 
 

1. จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนเส้นทางที่ได้รับการการก่อสร้าง 
3. จ านวนเส้นทางที่ได้รับการการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟูา 

2.ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง 
 

1. จ านวนถนนที่รับการซ่อมแซม 
2. จ านวนไฟฟูาสาธารณะที่ได้รับการซ่อมแซม 
3. จ านวนประปาที่เพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนแหล่งน้ าที่มีและใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตทางด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์ เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ 

ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในต าบลลดลง 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ านวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
  2. จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
  3. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและสัตว์ 
  4. จ านวนเกษตรกรที่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรและมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  5. จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิตและการ
ส่งออกรองรับประชาคมอาเซียน 
 

1.จ านวนประชาชนมีอาชีพลดการว่างงาน 
 



 
 

2.ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเกิดรายได้ 1.จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
2.จ านวนประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

3.ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบ
อาชีพ 
 

1.จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านพืช
และสัตว์ 
2.จ านวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 

4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรในต าบล 
 

1.จ านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้
รายจ่ายลดลง 

1. ส่งเสริมการดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มอาชีพ 1.จ านวนประชากรมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

o ส านักปลัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
พันธกิจ  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ อนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
เป้าประสงค์  สามารถยกระดับการศึกษาภายในต าบลกุศกรตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ ประชาชนให้ความส าคัญใน

การพัฒนาชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกรสูงขึ้น 
  2. จ านวนกิจกรรมที่จัดการทางการศึกษาเพ่ิมเติม  
  3. ร้อยละของประชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมข้ึน 
  4. จ านวนประชาชนที่มาเลือกตั้งมากขึ้น 

5.จ านวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  6. จ านวนประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
  7. จ านวนประชาชนได้รับเบี้ยชีพผู้ปุวยเอดส์ 
  8. จ านวนผู้พิการมีก าลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
  9. จ านวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
  10. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  
  11. จ านวนประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็น 
  12. จ านวนปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง 
  13. จ านวนอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 



 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 1.จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 
2.ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
3.จ านวนกิจกรรมที่จัดทางการศึกษา 

2.การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 1.จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมงานด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน 
2.สนับสนุนอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
 

3.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 1.จ านวนร้อยละที่ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

4.ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.จ านวนประชาชนที่ใช้เวลาว่างกับการออกก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน 
2.จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น 

5.ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสิทธิหนาที่ 1.จ านวนร้อยละของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้ ง
เพ่ิมข้ึน 

6.ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1.จ านวนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนทางสา
ธารณ 
 

4.ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และ๓มิปัญญาท้องถิ่น 

1.ร้อยละของประชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ส านักปลัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  รวมถึงการ
พัฒนาผังเมืองให้เป็นระบบ  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ปุาไม้ 
  2. จ านวนการจัดอบรม     



 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดิน น้ า 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   

2.พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียที่ถูก
สุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 

1. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง 
2.จ านวนชุมชนที่ปราศจากน้ าเน่าเสีย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o ส านักปลัด 
o กองคลัง 
o กองช่าง 
o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พันธกิจ เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
และให้บรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานีตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเตรียมความพร้องเพ่ือการรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขององค์กร  ท าให้เกิดความพร้อมต่อ
การให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
  2. จ านวนเครื่องอ านวยความสะดวกในการใช้งานและให้บริการ 
  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   

2ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาและบริการ  

1.จ านวนอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการเพ่ิมข้ึน 
2.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

3.การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม 1. จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และ
จัดศึกษาดูงาน 



 
 

1. จ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
o ส านักปลัด 
o กองคลัง 
o กองช่าง 
o กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 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  
      การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติเป็นการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่ (Area Base) ที่ประสานเชื่อมโยงกับการ
ด 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 จึงก าหนดเปูาหมายด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้  
     1. ประชาชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคง มีความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย และมีการรวมกลุ่ม/จัดตั้ง
องค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของคนและชุมชน รวมทั้ง มีเครือข่ายประสานการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ  

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

3. หมู่บ้าน ต าบล หรือ อ าเภอ เปูาหมายได้รับการจัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และมีทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาส เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบที่มีความพร้อม
ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น  และมีระบบประสานเครือข่ายในพ้ืนที่ต้น แบบให้สามารถ
สนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 



 
 

4. พ้ืนที่เปูาหมายมีระบบการแจ้งเตือนภัย เฝูาระวังสถานการณ์ ระบบรายงานสถานการณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง และสามารถแจ้งเตือนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนได้ทันสถานการณ์  

5. หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชุมชน/ท้องถิ่น  ตลอดจนกระบวนการจัดการความขัดแย้ ง โดยสันติวิ ธี และกระบวนการยุติ ธรรม ชุมชน  
มาใช้สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อเสริมความม่ันคงและการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  
6. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงาน  ภายในของไทยกับสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะบูรณาการแผนงาน/โครงการประจ าปี เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนไทยกับชุมชน ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร 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 แนวทางการด าเนินการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนการ
พัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุ
ศกร เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุศกรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร ส าหรับแนวคิดที่ส าคัญที่เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนา
ด้านเศณษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนต าบลกุศกรมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างยั้งยืน  ในด้านสั งคมในยุคปัจจุบันด้านสังคมมี
การเหลื่อมล้ ากันองค์การบริหารส่นต าบลกุศกรจึงมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ ากันในต าบลกุศกรเพ่ือให้เกิดความ
เท่าเทียมกันทุกระดับและในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลกุศกรเพ่ือให้มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบ



 
 

ค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดย
ใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัย
ภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร มีวิสัยทัศน์  และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลเป็นส าคัญ 
2. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
3. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น  
4. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

ของประชาชน ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ  ลดการว่างงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  
ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

5. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บ้าน  มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
7. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในต าบล 
8. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 
 

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง 
2. พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟูา  แหล่งน้ า  ยังไม่ได้ด าเนินการให้เท่าเทียมกัน

ทุกพ้ืนที่ 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
4. ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ  
5. บางพ้ืนที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
6. สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟ้ืนฟู  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  อย่างทั่วถึงใน

เรื่องแหล่งท่องเที่ยว 
7. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการพัฒนา  

จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
8. แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ 
9. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
โอกาส  (Opportunities-O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนด



 
 

นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและ
การคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น   
โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

6. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  ปลูกฝัง
ค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

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

8. การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความต่อเนื่องส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกรมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
              1 .สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่า
รายได้ 

3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
4. ขาดงบประมาณในการพัฒนาและเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 
 



 
 

   
 

 


