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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕79)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
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วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พ้ืนที่  และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ      
มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2580 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

3. คนไทยในอนาคต  มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นประเทศที่ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่ สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและ    การ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชน
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
 เป้าหมาย 
 การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษ๒๑ 
(๔) การตระหนักถงึพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง 
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๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต 
ส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. คนไทยที่ มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย 

  2. การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้ง
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่ มีรายได้สูงภายในปี 2579  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า  โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

6. มีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการ
ใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระขึ้น    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์    
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   

 
1.3   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมิภาค ลุ่มแม่น  าโขง”  
๒. วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ  

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา 

ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า 

โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๓. เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค 

ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๔. ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 
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5. ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน  
2.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ 

เหลื่อมล้ าทางสังคม  
3.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
  
1.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ)  พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖4   
   วิสัยทัศน์:  "อุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล" 

พันธกิจ  
1.สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตร 

อินทรีย์ 
2.พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ 

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3.สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการในด้าน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
เป้าประสงค์รวม 

   ๑. พัฒนาอุสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพ่ิมมูลค่า 
   ๒. พัฒนาท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
   ๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1.เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อนละ 10 
  2.มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปีเป้าหมาย4 ปี รวมร้อยละ 23 
  3.ร้ายละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กลุ่มจงัหวัดฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 

    1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปีพ.ศ.2561-2565 

วิสัยทัศน์ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร   
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุ

สัตว์,การ ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
มุ่งสู่การเป็น ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับ
เกษตรกร  

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งในระดับพื้นท่ีและ 
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งการ
พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวให้
รองรับกับการ พัฒนา Thailand 4.0  

3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม 
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี  

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

5. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
และลดความเหลื่อมล่ าทางสังคม  

6. เสริมสร่างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด ของ
ผู้รับบริการ  

 เป้าหมายรวม : เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ควบคู่ ไปกับ
การพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้นาอยู่ 
รวมทั้ง เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จรวม ตามเป้าหมายการพัฒนา : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี 
ย้อนหลัง เป้าหมาย ร้อยละ 5 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ 

ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  
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3. ประเด็นการพัฒนาที่3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข  
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนี   
1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ ประมง,

เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้)ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็น 
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร  

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม การ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี  

3. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก  

4. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 
และลดความเหลื่อมล่ าทางสังคม  

5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจ สูงสุดของ
ผู้รับบริการ  

เป้าหมายและตัวชี วัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ

ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
ตัวชี วัด  
1. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงข่ายคมนาคม  
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เกษตรกรกลุ่มเกษตรปลอดภัย  
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์/ประมง  
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา  
6. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP  
7. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  
8. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ย (กก./ไร่)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  
ตัวชี วัด  
1. ผลิตภาพแรงงาน  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
3. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 85 แผนพฒันาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ

ทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ  
4. ระดับความความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด  
5. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน  
ตัวชี วัด  
1. จ านวนพื้นที่ปุ่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ล้านไร่)  
2. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ า  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ตัวชี วัด  
1. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน  
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี วัด  
1. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้น าไปใช้ประโยชน์  
แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
1. พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก  
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร  
3. ส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง  
5. ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  
6. เกษตรกรรมมเีสถียรภาพ เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้  
7. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ  
8. ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา  
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ  
3. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพให้มี 
มาตรฐาน  
5. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา  
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก  
2. ปูองกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
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3. สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลาย ทางชีวภาพ  
4. คุม้ครอง ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า และป่าอนุรักษ์  
5. ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. สร้างจิตส านึกของประชาชน ไม่ให้ท าลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข  
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย  
2. พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่กับประชาคมโลก  
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของทางราชการให้พร้อมบริการประชาชน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
1. พัฒนาระบบปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2559-2562) 
(ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2559)   
 

วิสัยทัศน์ 
“ เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเที่ยว  เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  น าสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 

 1.สร้างความม่ันคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว 
 2.ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
 3.การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้องถิ่น 
 4.ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือบ้าน 
 5.ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
 7.ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 8.บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์รวม/ผลผลิตที่ได้รับ 
 เป้าประสงค์รวม 
 1.ชุมชนและสังคม มีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
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 3.มูลค่าการค้าการลงทุน และรายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 4.ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหายไป 
 5.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
 6.ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตที่ได้ 3 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
3. ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน และแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้ มาตรฐาน อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น  
3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง  
4. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผัง เมืองที่มี
มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  
1. สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
5. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
6. มีความสมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือบ้าน  
7. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  
8. ความเป็นเลศทางด้านกีฬา  
กลยุทธ์  
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1.การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ ของคนใน 
ชาติ  
2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประชาชน  
4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. การรักษาสบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีพ่ึงพาตนเองได้  
7. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และ ประชาชน  
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวใหม่ภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและ ปัญหาทางสังคมอ่ืน  
9. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลมผู้ด้อยโอกาส  
10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม  
11. การส่งเสรมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
12. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ  
ตัวชี วัด  
1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมการรักชาติ  
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง  
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
9. ร้อยละของความครอบคลมุ ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
11. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ  
12. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐาน  
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  
14. ร้อยละของสถานศึกษาที่ทีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
15. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
16. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
17. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
18. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ต่อแสนประชากร)  
19. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
20. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม  
21. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
22. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  
23. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
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24. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม  
25. จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน
อย่างองค์รวม  
26. จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
และแรงงาน  
27. จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงในหน่วยงาน  
28. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ได้รับความช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
 29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติมีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ  
30. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้  
เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
3. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ  
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
ตัวชี วัด  
1. จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์จปฐ.ได้รับการส่งเสริม การ ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน ด้วย กระบวนการมี
ส่วนร่วม  
4. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
5. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
8. ร้อยละของจ านวนแหล่งทองเที่ยวที่ได้รับการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
9. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว  
10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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2 .ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าขวัญเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

โพธิ์กระสังข์   คลังข้าวหอม  
งานพร้อมประเพณี มีแหล่งอุตสาหกรรม  
หนองซ ากว้างใหญ่ ผ้าไหมพ้ืนเมือง 
ลือเลื่องสามัคคี  บารมีโพธาธิมุต 

2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
เมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง   วัฒนธรรมล้ าค่า 
สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษาดี   การกีฬาเด่น 
เน้นเกษตรอินทรีย์   มีอาชีพเสริม   เพ่ิมการมีส่วนร่วม 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
3.ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4.เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
5.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
6.ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

2.4  ตัวชี วัด 
1.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
2.จ านวนไฟฟ้าสาธารณที่เพ่ิมข้ึน 
3.จ านวนระบบประปา ที่ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
6.ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ า 
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เสีย และการบริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
7.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
9.ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.รอ้ยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีขึ้นในทุกกลุ่ม 
11.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
12.จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
13.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลให้มีความสะดวก 
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจ 
2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจให้มีความสามารถและ 
ทักษะในการพัฒนาฝีมือ  
3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน 
สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพา
ตนเองได้ 
4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน 
ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.6 กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

กลยุทธ์ 
 1.การพัฒนา  ถนน  ไฟฟ้า ระบบประปาให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์  
1.การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      
3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมืองและสังคม 
2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ 
พัฒนา 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาตร์ 
             เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   
            “เศรษฐกิจและเกษตรกรรมก้าวหน้า  สาธารณูปโภคขั นพื นฐานครอบคลุมทุกพื นที่  

  ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง” 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน
การน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
อุปสรรค 

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 
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-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ เทศบาล.มี
รายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 

- ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ไหลผ่านท า
ให้อาชีพเกษตรกรท าได้เฉพาะช่วง
หน้าฝน 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 

 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาท้องถิน่ ( 2561 -2565)เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ   หน้าท่ี 31 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
- มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-  
-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้

ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  

 
 
 
 
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ 
เทศบาล. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

 
 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
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-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จากการได้
ท าประชาคม  หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

    ๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน 
เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

     ๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่ งไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ
ก่อให้ เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนได้ 

 
 
 
 
 

๑.๓ ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร        

     - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 

 

 

 

 
 
 

-พ้ื นที่ ทุ กหมู่ บ้ า น ใน เขต 
เทศบาลยังประสบปัญหา
การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ที่ 10 
ต้องการขยายเขตประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- เ ทศบาล  จั ด งบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซม
ถนนในเขตต าบลโพธิ์กระสังข์  อย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
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๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้

ส าหรับการเกษตร 
 
 

 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

เทศบาล. 
 
 
 
 
 

 
-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณให้การใน
การขุดลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ใน
พ้ืนที่การเกษตร,ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การ เกษตร ,ก่ อส ร้ า งท่ อส่ งน้ า เ พ่ื อ
การเกษตร,คลองส่งน้ า,คลองระบายน้ า
พร้อมทั้งของบประมาณจากส่วนกลาง 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี

อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ
เสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
-  ประชากรวัยท างานที่ไม่มี

งานท า และงานที่ท าอยู่ไม่
มั่นคง 

-  เยาวชนบางส่ วนที่ จบ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว
ไม่ ไ ด้ ศึ กษ า ในระดั บที่
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 

 
 
 
- เทศบาล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
- ส่ ง เสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี 
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา 
ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
เทศบาล.ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับ
ฝ่ายปกครองและต ารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/
ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและ
กลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาล
ต่างๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

-  
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๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 
 
 
 

 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง 

5 .  ปัญหาด้ านการศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละ
ทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็ก 
        

 
 
 
- เทศบาล.จัดสรรงบประมาณในการ

ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุด
ชุมชน/ที่ อ่ านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

 
 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

 
 
เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

- ฝึกอบรมเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิการ
ปฏิ บั ติ ง า นขอ ง  อสม . ป ร ะจ า
หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาท้องถิน่ ( 2561 -2565)เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ   หน้าท่ี 36 
 

6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/

ทางสาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ

ดูแลบ ารุงรักษา 
 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี 
และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ  

 
 
 

- ชุ ม ช น ต ล า ด / ท า ง
สาธารณะ  

- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

- เทศบาล.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

-  เทศบาล.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์กระสังข์ เป็นเทศบาล 
ต าบลโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่  18   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕1 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลโพธิ์กระสังข์  มีเนื้อที่
ประมาณ ๕9.19 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓๒,๕๐๐ ไร่ 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ และบริเวณ 
พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มี
สภาพพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่
อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา   

            ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีถนนเชื่อมโยง
กับชุมชนในเขตเทศบาล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและ
ลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่อง
จราจร    

  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ใน
ฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่
ในการชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกายของคนในชุมชน  
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  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา  การปล่อยน้ าเสีย
จากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอ            
ขุนหาญ การให้บริการในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปา  
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 


