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บทที�  3 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ�น 
 

3.1  หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น 

 นโยบายการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 จงัหวดัร้อยเอ็ดไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาไว ้ ประกอบดว้ย  ประเดน็ยุทธศาสตร์  ดงันี" 
 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  
ดงันี" 
  1) แนวทางการพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิ  GAP ดว้ยกระบวนการผลิตตามวธีิการเกษตร
ที/เหมาะสม  และเกษตรอนิทรียใ์นพื"นที/ที/มีความพร้อม  ควบคู่ไปกบัการจดัการระบบส่งนํ"าและกระจายนํ"า  
การปรับปรุงบาํรุงดิน  การใชเ้มลด็พนัธ์ดี  และการจดัการองค์กรเกษตรที/มีประสิทธิภาพ 

  2)  แนวทางเพิ/มประสิทธิภาพการแปรรูปขา้วหอมมะล ิ โดยการเพิ/มประสิทธิภาพการแปร
รูปขา้วสาร  ทั"งผูป้ระกอบการภาคเอกชน  และองคก์รเกษตรที/มีศกัยภาพในการพฒันาใหส้ามารถแข่งขนั
ได ้ พฒันาผลิตภณัฑเ์พื/อเพิ/มมูลค่าขา้วหอมมะลิที/เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจงัหวดัร้อยเอด็  รวมทั"งส่งเสริม
การวจิยัและพฒันา  โดยการใชเ้ทคโนโลยีที/เหมาะสม  ตลอดจนห่วงโซ่การผลติที/สามารถสร้างมูลค่าและ
คุณค่าผลิตภณัฑ์ 

  3) แนวทางการพฒันาระบบตลาดขา้วหอมมะลิ  โดยพฒันาช่องทางการตลาดตรงสู่
ผูบ้ริโภคทั"งภายในและต่างประเทศ  รวมถึงการสร้างตราสินคา้ขา้วหอมมะลิร้อยเอด็  และสร้างคุณค่าจาก
สิ/งบ่งชี"ทางภูมิศาสตร์ 
 2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การท่องเที�ยว  และการบริการ  ประกอบดว้ย
แนวทางการพฒันา  ดงันี" 
  1)  แนวทางการยกระดบัการผลิตผลิตภณัฑ ์OTOP  ใหไ้ดม้าตรฐาน  และยกระดบัการ
ให้บริการดา้นการท่องเที/ยวใหไ้ดม้าตรฐาน  รวมทั"งส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื/อประชาสัมพนัธ์  และ
ส่งเสริมการท่องเที/ยววถิีพุทธ 
  2)  แนวทางพฒันาแหล่งท่องเที/ยวหลกั  ไดแ้ก่  พระมหาเจดียช์ยัมงคล  บึงเกลือ  บึงพลาญ
ชยั  บ่อพนัขนั  โดยการปรับปรุงแหล่งท่องเที/ยวใหมี้ความสมบูรณ์  และจดัหาสิ/งอาํนวยความสะดวกแก่
นกัท่องเที/ยวอย่างเพียงพอ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี" 
  1)  แนวทางการพฒันาระบบโครงสร้างพื"นฐาน  และสิ/งอาํนวยความสะดวก  โดยการ
พฒันาแหล่งนํ"า  เพื/อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใหแ้ก่ประชาชนอย่างเพียงพอ  และสร้าง  ปรับปรุง
การคมนาคมใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกในการสญัจร 
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  2)  แนวทางพฒันาศกัยภาพของคนและสังคม  โดยใหก้ารศึกษา  การพฒันาฝีมือแรงงาน  
และการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพเพื/อสร้างรายได ้ รวมทั"งการเสริมสร้างสังคมใหส้งบสุข  โดยการดูแล
รักษาความปลอดภยัในชีวติ  และทรัพยสิ์นของประชาชน  สร้างมาตรการระวงั  ป้องกนั  และช่วยเหลือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย  ภยัพิบตัิ  และปัญหายาเสพติด 
  3)  แนวทางพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และสิ/งแวดลอ้ม  โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรดิน  นํ"า  และป่าไม ้
  4)  แนวทางยกระดบัการให้บริการของหน่วยงานภาครฐั  โดยพฒันาองคก์ารตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  ( PMQA ) 
 

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ�น 
 

1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

     1.1  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนนทางเทา้  ท่อระบายนํ�า  ไฟฟ้าสาธารณะ 
     1.2  แนวทางการใชป้ระโยชน์ที%ดินตามพระราชบญัญติัผงัเมืองรวม 

2.  ยทุธศาสตร์ด้านแหล่งนํ�า 

     2.1  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งนํ�าอุปโภคบริโภค  นํ�าเพื%อการเกษตร 
3.  ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

     3.1  แนวทางพฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  และพฒันาการตลาดเพื%อจาํหน่ายผลติภณัฑ ์

     3.2  แนวทางการส่งเสริมการดาํเนินชีวติตามแนวทางพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริม 

            การเกษตร 
4.  ยทุธศาสตร์ด้านสังคม 

      4.1  แนวทางส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพจิตที%ดี  มีร่างกายเขม้แขง็ปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

      4.2  แนวทางพฒันาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวสัดิการ  นนัทนาการ  ตลอดจนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

5.  ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

     5.1  แนวทางส่งเสริมการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

   5.2  แนวทางส่งเสริมใหป้ระชาชนอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี  กิจการรมทางศาสนาและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ%น 

6.  ยทุธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร 

     6.1  แนวทางจดัหาและปรับปรุงเครื%องมือ  เครื%องใชใ้หเ้หมาะสมกบัภารกิจ  มีสถานที%พกัผอ่นหยอ่นใจ 
     6.2  แนวทางส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี%ยวกบัการบริหารงานเทศบาลตามหลกัธรรมาภิบาล 

     6.3  แนวทางพฒันาบุคลากรของทอ้งถิ%นใหมี้ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบติังาน 
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7.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ0งแวดล้อม 

     7.1  แนวทางสร้างจิตสํานึกและตระหนกัในการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม 

     7.2  แนวทางบาํบดักาํจดัขยะ  นํ�าเสียและสิ%งปฏิกูล 
 

  3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงที�มีผลต่อการพัฒนา 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื/อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน
อนาคตของทอ้งถิ/น  ดว้ยเทคนิค  SWOT Analysis 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
(1) มีพื"นที/เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ  64  ของพื"นที/ทั"งตาํบล  ซึ/ งเหมาะสมสําหรับการ

ปลูกขา้วโดยเฉพาะขา้มหอมมะลแิละขา้วเหนียวคุณภาพดเีป็นที/ตอ้งการของตลาด
ภายในประเทศ 

(2) มีแรงงานจาํนวนมากและราคาถูก 
(3) ประชาชนมีการสืบสานอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไวเ้ป็นอย่างดี 
(4) มีภูมิปัญญาทอ้งถิ/นเช่นการทาํบั"งไฟ  ที/สามารถสร้างผลงานไปแสดงระดบัประเทศได ้
(5) มีแหล่งนํ"าธรรมชาติไหลผ่านพื"นที/คือ แม่นํ" าชีในอนาคตถา้หน่วยงานที/มีงบประมาณ

ในการดาํเนินการมาพฒันาแหล่งนํ" าอยา่งเป็นระบบแลว้  เกษตรกรของตาํบลนาเมือง
สามารถทาํการเกษตรไดต้ลอดปี 

(6) มีทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทดินลูกรังเป็นจาํนวนมาก 
(7) มีเส้นทางหลกัและเส้นทางรองจาํนวน  4 สาย ที/เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมที/สามารถ

เดินทางไปยงัอาํเภออื/นหรือทอ้งถิ/นอื/น ๆ ไดอ้ย่างสะดวก  ประกอบกบัการพื"นที/อยู่
ใกลอ้าํเภอเสลภูมิ  สามารถประสานความร่วมมือกบัทกุองคก์ร  ทุกภาคส่วนไดเ้ป็น
อย่างดี 

(8) มีบุคลากรที/มีความรู้  ความสามารถสูงสามารถนาํความรู้มาปรับปรุงในกระบวนการ
ทาํงาน  ตลอดจนมีอุปกรณ์เครื/องมอื  อาคารสถานที/ที/สามารถอาํนวยความสะดวกใน
การปฏิบติังานเพื/อบริการประชาชน 

(9) เทศบาลมีงบประมาณและอิสระในการบริหารงานภายใตก้รอบของกฎหมาย 
2. จุดอ่อน  (Weaknesses) 

(1) ประชาชนส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตํ/า 
(2) แรงงานขาดทกัษะไดค่้าจา้งตํ/า  และมกัจะเคลื/อนยา้ยแรงงานไปทาํงานที/อื/นหลงั

ฤดูกาลทาํนา 
(3) ประสบปัญหาภยัธรรมชาตเิป็นประจาํทุกปี  โดยเฉพาะปัญหาภยัแลง้  ฝนทิ"งช่วง 
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(4) ประสบปัญหาดา้นหารเพาะปลูกพืชในฤดูแลง้  เนื/องจากนํ"าไม่เพียงพอและแหล่งนํ"า
ไม่สามารถเก็บนํ"าไวอ้ย่างเต็มที/ 

(5) เกษตรกรส่วนมากนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศตัรูพืชโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบที/
เกิดขึ"น 

(6) เดก็และเยาวชนมีพฤติกรรมเสี/ยงต่อสิ/งยั/วยุต่างๆ 
(7) งบประมาณมีจาํกดั 
(8) ประชาชนยงัไม่คาํนึงถึงบทบาทหน้าที/ของตนในการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั"ง

ความสมานสามคัคีในชุมชน 
3. โอกาส  (Opportunities) 

(1) นโยบายของรัฐบาลในการเป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารเพื/อป้อนสู่ครัวโลก 
(2) นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที/ยวภายในประเทศ  ซึ/งเทศบาลตาํบลนาเมืองมี

ประเพณีที/สําคญัที/ส่งเสริมคอืงานประเพณีบุญบั"งไฟ 
(3) นโยบายของรัฐที/พฒันาดา้นการสื/อสาร  เทคโนโลย ี และสารสนเทศโดยส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ/นมอิีนเตอร์เนต็ตาํบล 
(4) กระแสความตื/นตวัเรื/องอาหารปลอดสารพิษ  การผลิตขา้วอินทรียแ์ละการรักษา

สิ/งแวดลอ้ม 
(5) นโยบายสนบัสนุนสินคา้หนึ/งตาํบล  หนึ/งผลิตภณัฑ ์
(6) นโยบายเมืองน่าอยู่  เชิดชูคณุธรรม 
(7) การขยายตวัทางเศรษฐกิจทาํใหย้งัมีความตอ้งการแรงงานอกีมาก 

4. อุปสรรค  (Threats) 
(1) การเมืองระดบัประเทศไม่มีเสถียรภาพ  ทาํใหก้ารจดัสรรงบประมาณไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายและไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างเตม็ที/ 
(2) เศรษฐกิจโลกตกตํ/า  เงินบาทไม่มีเสถียรภาพ 
(3) ตน้ทุนในการผลติมีแนวโนม้สูงขึ"น  เช่น  นํ"ามนั  ไฟฟ้า  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง 
(4) เกิดโรคระบาดในคนและสตัว ์ เช่น  ไขห้วดันก  ไขห้วดัใหญ่ 2009 
(5) ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขนัสูง (ขา้วชนิดอื/นราคาถูกกว่า) 
(6) ความผนัผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร 
(7) ภาวะโลกร้อน  สร้างปัจจยัเสี/ยงดา้นภยัธรรมชาติที/มผีลกระทบต่อภาคการเกษตร 

 
 


