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กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร 

 ๑.๑  ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ๑.๒  ส่งเสริมและพฒันาบริหารจดัการน ้า  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
๒.๑  ส่งเสริมและพฒันาบริหารจดัการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๒  ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนการตลาดและบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

๓.๑  ส่งเสริมการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีสว่นร่วม 

๓.๒  ส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔.๑  ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
๔.๒  ส่งเสริม และ พฒันาคุณธรรมจริยธรรมและเสรมิสร้างอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
๔.๓  ส่งเสริมและพฒันากีฬานันทนาการ 
๔.๔  ส่งเสริมและพฒันาป้องกันด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิตและทรพัย์สิน 

๕.๑  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ บุคลากร  องค์กร  และหมู่บ้าน 
๕.๒  ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สนิ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑.  การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขนั 
 

๑. การพฒันาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 
 

๑.การพฒันา
และส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์
อย่างงครบวงจร 

๑.การพฒันา
ศกัยภาพภาค
การเกษตร 
 

๑. เพื่อลด
ต้นทุนการ
ผลิตและเพ่ิม
ศกัยภาพการ
ผลิต 
 

  

๒. การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ 

อปท. ในเขต
จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขนั 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน 

๒. การส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพ
การค้า การลงทุน 
การบริการและ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ชายแดน 
๓. การพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
วิธีชุมชน 

๒. การส่งเสริม
และพฒันา
ศกัยภาพการค้า 
การลงทุน การ
บริการ 

๒.การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการ 

๒. เพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กบั
ประชาชน 

 

 

 

 



แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลต าบลสระขุด  อ าเภอชุมพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร ์ หน้า ๕๙ 
 

 
๓. การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม 

๔. การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างยัง่ยืน 
 
 

๓. การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างยัง่ยืน 
 

๓.การบริหาร
จดัการ
ทรพัยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยัง่ยืน 
 

๓. เพื่อ
พฒันา 
ฟ้ืนฟู  และ
รกัษา
ส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน 

 

๔. ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ 

อปท. ในเขต
จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

๕. การพฒันาคนและ
สังคมเพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค 

๓. การพฒันา
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี วิถี
ชุมชน            ๕.
ยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

๔. การยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

๔. เพื่อ
ยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

 

 

๕.   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมัน่คง  

๖. การเสริมสร้าง
ความมัน่คงและ
ความปลอดภยั 
 
 

๖.การ
เสริมสร้างความ
มัน่คงและความ
ปลอดภยั 

๕. การ
เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรพัย์สิน 
 

๕. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรพัย์สิน 

 
การวิเคราะห์เพือ่การพฒันาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสระขุดปัจจยัและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสระขุดจากการ
ได้ท าประชาคมต าบลและทบทวนแผนหมู่บ้านสรุปได้ดงันี้ 

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาเหตุของปัญหาเน่ืองจากชุมชนในเขตบริการของเทศบาลต าบลสระขุดเป็นชุมชนท่ีตัง้

อาศัยมาดัง้เดิมยาวนานสภาพดงัเดิมถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน
หินคลุกและถนนดินซึ่งช ารุดเสียหายเพราะน ้าท่วมขงัและก่อสร้างมานานท าให้การสัญจรไปมาล าบาก
กลุ่มเป้าหมายครวัเรือนท่ีได้รบัผลกระทบจาการรบับริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคตปัญหาเหล่านี้เทศบาลต าบลสระขุดได้ด าเนินการช่วยเหลือมาตลอดเพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับชุมชนและได้ด าเนินการจัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือให้การช่วยเหลือซึ่งแนวโน้มใน
อนาคตข้างหน้าปัญหาเหล่านี้จะลดลงในท่ีสุด 

๒. ปัญหาด้านการเกษตร  รายได้และการมีงานท า 
สาเหตุของปัญหา  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆมีจ านวนมากแต่ไม่สามารถขยายตลาดออกไปสู่

ชุมชนอื่นได้ท าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างถูกส่งผลให้กลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดความท้อแท้ 
กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่ม

อาชีพท าขนมต่างๆและกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตองค์กรอาชีพต่างๆไม่ว่า
จะเป็นการอบรมให้ความรู้สนับสนุนเงินทุนและน าเทคนิคใหม่ๆเพ่ือ เพ่ิมทักษะและพัฒนาคว ามรู้
ความสามารถน ามาพฒันาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองได้ 

๓. ปัญหาความยากจน 
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สาเหตุของปัญหา  การไม่มีท่ีดินท ากินและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ  
๙๕ ท่ีเหลือประกอบอาชีพค้าขายรบัราชการรบัจ้างและอื่นๆรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท าเกษตรกรรมท าให้
เกษตรกรว่างงานหลังหมดช่วงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีตกต ่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งรวมถึงภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นในปัจจุบันและท่ีส าคญัการแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศและการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติมีผลต่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่งท าให้
ประชาชนต้องด้ินรนเพ่ือความอยู่รอดท าให้เกิดปัญหาการกู้หนี้ยืมสินต่างๆกลายเป็นปัญหาท่ีสะสมมากขึ้น
ทุกที 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหาไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองกลุ่มเกษตรกรท่ี
ว่างงานหลังฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรบัจ้างไม่มีรายได้ท่ีแน่นอนการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคตปัญหาความยากจนมีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆตามล าดบัเน่ืองจากมีการแก้ไขปัญหาจาก
ภาครฐับาลและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลือเช่นการลงทะเบียนแ ก้ไข
ปัญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการเป็นต้นนอกจากนี้เทศบาลต าบลสระขุดยงัได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมผูท่ี้มีรายได้น้อย 

ผู้ไม่มีทุนประกอบการผู้ว่างงานได้มีความรู้ความสามารถในการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ท่ีรู้จกัแพร่หลายส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นให้เพียงพอแก่การด ารงชีพ 

 
 
 
๔. ปัญหาด้านการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สาเหตุของปัญหา  การเพ่ิมขึ้นของประชากรและปัญหาขยะในต าบลสระขุดมีมากขึ้นความต้องการ

ใช้ทรพัยากรทางธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นตามสดัส่วนเช่นทรพัยากรป่าไม้ทรพัยากรน ้า 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  ราษฏรในต าบลสระขุดขยะและทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีการ

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเทศบาลต าบลสระขุดได้ให้การส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีจะอนุร ักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการขยะในชุมชน 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาด้านๆ
ของท้องถิ่นรวมทัง้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้อ งถิ่นซ่ึง
ทัง้หมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพฒันาอยู่จุดไหน” ส าหรบัใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไปทัง้นี้
โดยใช้เทคนิค 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของเทศบาลต าบลสระขุดการวิเคราะห์  SWOT (SWOT 
Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 

๑.  พ้ืนท่ีเหมาะส าหรบัในการปลูกพืชและข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒.  พ้ืนท่ีเหมาะส าหรบัเล้ียงสตัว์และการประมง 

๓.  พ้ืนท่ีมีแหล่งน ้าห้วย  หนอง  คลอง  บึง  และแม่น ้ามูล 
๔.  มีศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ 

 ๕.  มีกลุ่มองค์กรเครือข่าย  การพฒันาท่ีเข้มแข็ง 

 ๖.  แหล่งผลิตแป้ง ท าขนมจีน 
 ๖.  พ้ืนท่ีต าบลติดติดต่อเขตจงัหวดับุรีรมัย์ จงัหวดัมหาสารคาม 
 7.  จุดยุทธศาสตร์ทางการขนส่ง ติดต่อทางจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดั

อุบลราชธานี ประเทศกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 จุดอ่อน (Weakness) 

๑. การบริหารจดัการน ้าและแหล่งน ้า  ยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
๒. ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต ่า 
๓. ปัญหาการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 
๔. ประชาชนยงัมีรายได้ต ่า 
๕. ปัญหาเส้นทางการคมนาคม  ห่างไกลจากอ าเภอชุมพลบุรี  และจงัหวดัสุรินทร์ 
๖. ปัญหาน ้าท่วม และปัญหาภัยแล้ง 
โอกาส (Opportunity) 

๑. นโยบายรฐับาลและนโยบายท้องถิ่นสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพทางการค้า  การลงทุน 
๒. นโยบายรฐับาลและนโยบายท้องถิ่นสง่เสริมด้านการเกษตร 

๓. นโยบายรัฐบาลและนโยบายท้องถิ่นส่งเสริมด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การบริหาร
จดัการขยะ  การบริหารจดัการน ้าและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔. กระแสการต่ืนตัวดูแลสุขภาพของคนมเีพ่ิมมากขึ้น 

๕. การพฒันานวตักรรมด้านการผลิตและการแปรรูปเพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมมลูค่าสินค้า 
อุปสรรค (Threat) 

๑. ความไม่ต่อเน่ืองนโยบายรฐับาลและนโยบายท้องถิ่น 
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๒. ความผนัผวนของเศรษฐกิจระดบัประเทศส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการพฒันา

จงัหวดัและท้องถิ่น 
๓. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและภยัพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการ

ผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔. ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและการกีดกันทางการค้า  การลงทุน  และการบริหารจดัการใน
พฒันาท้องถิ่น 


