
2.1 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลผักไหม 

 “เสริมสร้างประชา  บูรณาการมวลชน  กลุ่มอาชีพพัฒนา  น าพาความม่ันคง” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้   
  1.  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา  
    1.1  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
1.3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการเกษตร 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพ  และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  
แนวทางการพัฒนา 

   2.1  การสนับสนุนการสร้างอาชีพเพ่ิมศักยภาพการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
2.2  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ถนน สะพาน และการระบายน  า 
3.2 การพัฒนาและการจัดการปัญหาด้านสาธารณูปโภค  การไฟฟ้า  การโทรคมนาคม   

                 ยกระดับความเป็นอยู่ และอ านวยความสะดวกในชุมชน 
4.  ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2  สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน 
      ให้น่าอยู ่

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2  การพัฒนาการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรม 
5.3  การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
5.4  การส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 
5.5  การเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

6.  ยุทธศาสตร์การเมือง  การบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

6.1  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบ 
       ประชาธิปไตย 
6.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
6.3  การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



 
เป้าประสงค์ 

1. การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้ 
 2. ระบบไฟฟ้า ประปา มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

3. แหล่งน  าตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน  าได้ในปริมาณที่เพียงต่อความต้องการของ 
    ประชาชน 

 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและ 
    มลพิษ 

 5. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มี 
    คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

 6. เด็กนักเรียนในพื นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาท่ีเพียงพอ 
7. ประชาชนสืบทอดศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ 

 8. บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
 9. ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

10. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 ตัวช้ีวัด 
   ๑.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน  าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ นร้อยละ  ๕ 
   ๒. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓.  ประชาชนมีความรู้มากขึ นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

๔. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว      
    ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นร้อยละ  ๑๐  
   ๖. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ น 
   ๗.  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ค่าเป้าหมาย 
  ๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
   ๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
   ๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
  ๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
  ๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ 
  ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  ๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๓.  การพัฒนาด้านสังคม 

๔.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๕.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเทศบาลต าบลผักไหม และยุทธศาสตร์        จังหวัดสุรินทร์  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลผักไหม  ซ่ึงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ขึ น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพื นฐานการผลิตและการ

บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะน าไป                  สู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลผักไหม            จึง
ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  คือ  เป็นเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั นพื นฐานครอบคลุม          
ทุกพื นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์เทศบาล 



 
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีเทศบาลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - เทศบาล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ น  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดสุรินทร์  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาล ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเทศบาล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลา           
ในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ น 
ประกอบกับปัญหาในพื นที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 
 
 


