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ของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ 
ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล    
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไป   
สู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐         
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก  
  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มุ่งเป็นชาติการค้า ทั้งนี้ การพัฒนาพยายามไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน 
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑) นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

(๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(๔) การศึกษาและการเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
(๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
(๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

 
 
 



 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 



 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 
 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

  

 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country  Strategic  Positioning) 
คือ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 (๑) การหลุดพ้นจากับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐  

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
 



 

  (๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลล่าร์สหรัฐ) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลล่าร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี 

  (๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๑.๔) การลงทนุรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 (๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

  (๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  (๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 (๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 (๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔.๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
  (๔.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๔.๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 (๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๕.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
  (๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (๕.๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๒) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 

(๕) ความมั่นคง 
(๖) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(๗) การพัฒนาโครงสร้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(๘) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
(๙) การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(๑๐) การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
 
 

 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และ

ลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบ
โคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร      
อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร 
ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้้า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ า

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด 



 

พอง และล าตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ใน
แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕.๖6 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่า
เป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที ่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน

บ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ 

รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ       
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
 
 
 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ้านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจ านวนประชากร ๒๑.๙8   

ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒         ของ
ประชากรภาค ตามล าดับ  

๔.๒ แรงงาน  



 

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 
๒๕๖๐ มีก าลังแรงงาน ๙.๖๓ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๕๐.๗๗ ของก าลังแรงงาน ของภาค 
จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๗.๘ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๖.๔๘ ในปี ๒๕๖๐ 
มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด   
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในปี 2560 มีจ านวน
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง 

  
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัด
มุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

 
 
๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจ านวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 
ที่มีจ านวน 1,574 ครั้ง และจ านวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยใน
ระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ 
ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  



 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้้าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ีพ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่     
น้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘ .๓ .๒ สัมประสิทธิ์ความไม่ เสมอภาค  (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด 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 

 
๘.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน  
๘.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
๘.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๘.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

  ๘.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

๘.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ     
เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
  แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ)  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้

ว่า “เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” โดยประกอบด้วย ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วย
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และการแปรรูปผลิตผลการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว โดยการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ใน
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์โลกและสถานการณ์ประเทศ 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว/ผันผวน เนื่องจากปัจจัย

ภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภาวะภัยแล้ง และจากการจัดล าดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลก ประเทศไทยอยู่ล าดับที่ ๓๐ ขณะที่ในอนาคตประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม



 

ผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านแรงงานในอนาคต ประกอบกับโลกประสบกับภัยธรรมชาติที่มีความรุ่นแรง
และเกิดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภัยแล้ง น้ าท่วม พายุ ปัญหาน้ าแข็งขั้วโลกละลาย สึนามิ แผ่นดินไหว รวมทั้งภัย
จากการก่อการร้าย การสู้รบสงครามในตะวันออกลาง ซึ่งจะส่งผลอย่างแน่นอนกับประเทศไทย ประเทศเพ่ือน
บ้าน และประเทศใกล้เคียงในอนาคตโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและอาหาร 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จุดแข็ง  มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด โดยพืชที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าประหลัง ยางพารา 
และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมทั้งการปศุสัตว์ ที่ส าคัญเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์โดยเป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงน้อยมากหากเกิดปัญหาน้ าท่วมโลกสึนามิ 
แผ่นดินไหว ในอนาคต 

จุดอ่อน  ภาคการเกษตรยังขาดการส่งเสริมในด้านนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิต เพ่ิมคุณภาพ
ประสิทธิภาพการแปรรูป และปัญหาในด้านการตลาด เป็นภาคท่ีประชากรมีรายได้ต่อหัวต่ าที่สุด มีปัญหาความ
เหลื่อมล้ ารายได้ ปัญหาหนี้สิน การศึกษากระจุกในเมืองใหญ่ ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ าที่สุดของประเทศ อัตราการ
เรียนต่ ากว่าภาคอ่ืนๆ ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ และทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ า  
ล าธารลดน้อยลง 

โอกาส  มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับภาคอ่ืนๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ
คมนาคมรองรับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการ ทั้งในภูมิภาค นอกภูมิภาค 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศใกล้เคียง และอาเซียน และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกหรือที่
เรียกว่า “ครัวโลก” ได ้

ภัย/อุปสรรค  ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง และน้ าท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลผลิตทาง
การเกษตร ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในอนาคตโลกก าลังจะประสบปัญหาจากภาวะเอลนีโญ และลานีญ่ามากขึ้น
ประกอบกับประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยโสธร 

จากแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
จังหวัดยโสธรได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีตัวชี้วัดที่ส าคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชน ได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 
๙๕ ต่อปี)  

๒. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ ๓๖ 
หมู่บ้าน/รวม ๑๔๔ หมู่บ้าน) 



 

๓. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ร้อยละ 
๙๕) 

๔. จ านวนของหมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพต้นแบบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (๔๔๓ หมู่บ้าน) 
๕. จ านวน อปท. ที่ได้จัดค่าสวัสดิการและดูแลผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง (๘๗ แห่ง) 
๖. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดของจังหวัด (ร้อยละ ๙๐ ต่อปี) 
๗. ร้อยละของจ านวนผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ร้อยละ ๑๒) 
ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ ได้จัดท า

ยุทธศาสตร์ส าคัญ ๖ ประเด็น ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นท่ีของส านักงานสถิติแห่งชาติแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน โดยมี
รายการข้อมูลหรือสถิติที่ส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่ ๒๑ สาขา ครอบคลุมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน และในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ในกระบวนการจัดท าได้มีการทบทวนและน าแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และวาระแห่งชาติต่างๆ ใช้ประกอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
พ้ืนที่แล้วด้วย ดังนั้น การพัฒนาข้อมูลให้เพียงพอ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะช่วยตอบสนองการจัดท าแผนหรือการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพ้ืนที่นั้นๆ ได้รายงานสถานการณ์การจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่
ระดับจังหวัด ด้านสังคมนี้เป็นการประมวลผลข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้มของยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม ด้วยการน าข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการก าหนด
ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ และห่วงโซ่คุณค่า และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับตัวแปรที่
ส าคัญ ที่จะน าไปสู่การก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จ ที่เหมาะสมด้วยข้อมูลสารสนเทศ รายงานนี้จึงเป็นการแสดง
ข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสิน ใจ  ส าหรับการจัด ท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ๔ ปี (ปี พ.ศ.  ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) ในมิติด้านสังคม ซึ่งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ สู่ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ของจังหวัด ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการใช้รายงานสถิติทางการระดับจังหวัดด้านสังคม จ านวน 
๔๓ รายการ ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๗.๖๐ มีการจัดเก็บข้อมูล ที่ยังไม่มีการจัดเก็บมีเพียงร้อยละ ๒.๔๐ โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ส าคัญ คือ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต ารวจภูธรจังหวัดส านักงานสาธารณสุข 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตร
อินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ คือ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 



 

๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ : สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมพูนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ราษฎร์ รัฐร่วมพัฒนา  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพื้นที่ป่าไม้  
 

ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๐๐,๙๐๒.๕ ไร่  พื้นที่ท่ีมีสภาพเป็นป่า มีเพียงร้อยละ 

๑๐.๕๐ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้เกิดจากการบุกรุกท าลายป่า การขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างแหล่งน้ า
และสร้างถนน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากการเจริญเติบโตของเมือง ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ระบบ
ก าจัดขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียยังไม่ทั่วถึง และปัญหาการใช้ที่ดินท าการเกษตรใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องมานานท า
ให้ดินเสื่อมคุณภาพ ไม่อุ้มน้ า ผลผลิตที่ได้น้อยไม่คุ้มค่าในการลงทุน จึงต้องเร่งปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรีวัตถุ 
เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนปัญหาน้ าจังหวัดยโสธรมีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ าชี ล าน้ ายัง 
ล าเซบาย แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและถือว่ายังขาดแคลนอีกมากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ท า
การเกษตรที่ต้องใช้น้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก การบริหารจัดการน้ าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการขาด
แคลนน้ า 

ข้อมูลสรุปผลการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  
จังหวัดยโสธรได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบรรลุ

เป้าหมายสูงสุด และท าให้ประชาชนในจังหวัดอยู่ดีมีสุข กินอ่ิม นอนอุ่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร : จังหวัดได้
ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ คือ เพ่ิมผลผลิตข้าวเปลือก สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูป และการตลาด
มาตรฐานสู่สากล โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตาม “ยุทธศาสตร์ไข่ดาว” ใช้กล
ยุทธ์บันได ๓ ขั้น ได้แก่  

ขั้นที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตจากข้าวหอมมะลิทั่วไป สู่ระยะปรับเปลี่ยน (เตรียม GAP) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐/ปี (ประมาณ ๒๖,๐๐๐ ไร่) ขอใช้งบประมาณของกรม/กระทรวง (Function) 

ขั้นที่ ๒ : ส่งเสริมการผลิตจากข้าวหอมมะลิเตรียม GAP สู่ข้าวหอมมะลิ GAPเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๒๐/ปี (ประมาณ ๒๖,๐๐๐ ไร่) ขอใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

ขั้นที่ ๓ : ส่งเสริมการผลิตจากข้าวหอมมะลิ GAP สู่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๑๐/ปี (ประมาณ ๓,๘๐๐ ไร่) ขอใช้งบประมาณของจังหวัด โดยมีเป้าหมายจากการใช้งบประมาณของ
จังหวัด เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าวเปลือกคุณภาพ GAP เพ่ิมข้ึน ๕,๘๘๖ ตัน ราคาเพ่ิมข้ึนต้นละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๒ ล้านบาท (เพ่ิมพ้ืนที่ ๑๓,๕๐๐ ไร่  โดยราคาข้าวทั่วไป ประมาณตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท / ข้าว GAP 
ประมาณตันละ ๑๘,๐๐๐ บาท) และเพ่ิมผลผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ิมขึ้น ๑,๗๔๔ ตัน ราคาเพ่ิมขึ้นตันละ ๔,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๗ ล้านบาท รวมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉพาะกระบวนการผลิต ปีแรกคืนทุน จ านวน ๑๙ 
ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมผลตอบแทนในกระบวนการแปรรูป (ซึ่งเป็น By-Product ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม) และ
การตลาด 



 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธรได้ด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๑๘๒,๗๕๖.๐๔ บาท โดยโครงการที่ด าเนินการจะเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ า (การผลิต) กลางน้ า (การแปรรูป)  ปลาย
น้ า (การตลาด) โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ   
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นจ านวนมาก คือ “ข้าวหอมมะลิปลอดภัย และข้าวหอมมะลิอินทรีย์” 
นอกจากนี้ จังหวัดได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยหลายชนิด
ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร  ส าหรับผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน ๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้า การ
ท่องเที่ยว : จังหวัดได้ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ คือ รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒ ต่อปี และ
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกจากสินค้าและบริการ และมีความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 
ร้อยละ ๘๕  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธรได้ด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน ๙ โครงการ  งบประมาณ ๙๓,๘๐๐,๐๕๕ บาท  โดยโครงการที่ด าเนินการจะเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ า (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก) กลางน้ า (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการค้าและบริการ)  ปลายน้ า (ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า) 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน ๙ โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
: จังหวัดได้ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ คือ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  รวมทั้ง ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของรัฐ ร้อยละ ๘๕  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธรได้ด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบรรลุเป้าหมาย จ านวน ๖ โครงการ  
งบประมาณ ๒๑,๒๓๓,๑๔๓.๓๖ บาท  โดยโครงการที่ด าเนินการจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ตั้งแต่ต้นน้ า (พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต) กลางน้ า (พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมการเรียนรู้)  
ปลายน้ า (ยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ) ส าหรับผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน ๕ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : จังหวัดได้
ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ คือ สามารถบริหารจัดการการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธรได้ด าเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดบรรลุเป้าหมาย  จ านวน ๑ โครงการ  งบประมาณ ๔,๙๓๐,๗๖๖.๑๖ บาท โดยโครงการที่ด าเนินการจะ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ า (พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 



 

กลางน้ า (พัฒนาและยกระดับการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง)  ปลายน้ า (สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ส าหรับผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร มีกลยุทธ์การพัฒนา ๒ 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าการเกษตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว มีกล
ยุทธ์การพัฒนา ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน      มีกล
ยุทธ์การพัฒนา ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์การพัฒนา ๒ 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (SWOT Analysis) ของจังหวัดยโสธร 

จังหวัดได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัด (Stakeholder) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ประชุมทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๐ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์โลก 
สถานการณ์ประเทศไทย สถานการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงเข้ากับนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร์ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์



 

การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๕๙ ที่สภาพัฒน์จัดท าขึ้น น ามาทบทวนวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร    
พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์รววม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร์ ปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้องได้รับการแก้ไข
จากหน่วยงานภาครัฐ การถอดบทเรียนจากผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา และร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นทบทวนศักยภาพและความต้องการของจังหวัดยโสธร น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
จังหวัดยโสธร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๖๑-๒๕๖๔ และแผนงาน/โครงการรองรับในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดยโสธร สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดมหาธาตุ วัดภูถ้ าพระ วัด
ศรธีรรมาราม วัดพุทธอุทยานภูสูง แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 
๔) แรงงานมีจ านวนมาก สามารถรองรับงานใน
จังหวัดและสามารถพัฒนาเป็นแรงงานฝีมือได้ 
๕) วิถีอีสานของคนยโสธรมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
๖) มีพ้ืนที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจหลาย
ชนิดและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น อ้อย ยางพารา 
มันส าปะหลัง โค กระบือ แตงโม แตงโมปลอด
สารพิษ แตงโมอินทรีย์ ถั่วลิสง พืชสมุนไพร ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ หอมแดงอินทรีย์ เมล่อน 
๗) มีการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบิน
พาณิชย์ 
๘) พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐานสากล 
๙) มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกด้าน 
(ถึง ป.ตรี) 
๑๐) มีหน่วยงานด้านความม่ันคง ด้านการทหาร
ระดับกรมทหารราบตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

๑) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๒) มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร แต่ไม่เพียงพอ 
๓) ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
การเกษตร 
๔) ดินเพื่อการเกษตรบางพ้ืนที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีการปนเปื้อนสารเคมี 
๕) แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการประชาสัมพันธ์และการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 
๖) ถนนส่วนมายังมีสภาพช ารุดไม่ได้มาตรฐาน 
๗) ที่ตั้งของจังหวัดมีศักยภาพในการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรมน้อย 
๘) พ้ืนที่ป่าไม้ลดน้อยลงและถูกบุกรุก 
๙) มีสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้อง/ครอบคลุมกับ
ความต้องการของประชาชน 
๑๐) ประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงต่อการก่อหนี้นอกระบบ 
๑๑) สถาบันเกษตรกรขาดระบบโลจิสติกส์ในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรออกสู่ผู้บริโภค 



 

 ๑๒) ระบบคมนาคมขนส่งไม่ครอบคลุม (รถไฟ 
เครื่องบิน) 
๑๓) ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมมีปัญหา (ขยะ) 
๑๔) ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดทักษะในการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าหรือต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ 
๑๕) ปัญหาการพนัน และยาเสพติด 
๑๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ และทักษะใน
การบริหารจัดการธุรกิจเทคโนโลยีและเงินทุน 
๑๗) การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การแปรรูปเชิง
พาณิชย์ทั้งการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ยังมีน้อย 
๑๘) ประชากรวัยเรียนขาดองค์ความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และการบริหาร
จัดการด้านการตลาด 
๑๙) แรงงานบางส่วนยังขาดวินัยในการท างาน 

 
SWOT 

โอกาส ภัยคุกคาม 
๑) นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
      การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม 
      การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning) 
      การบริหารจัดการน้ า 
      การเชื่อมโยงระหว่างกรม/กระทรวง 
(Funciton) กับพ้ืนที่ (Area) 
      การบริหารจัดการขยะ 
๒) การรวมตัวเป็นระบบเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้
ขนาดตลาดของหลายอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เป็นอย่างมาก 
๓) มีโอกาสเป็นแหล่งผลิตอาหาร เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของภูมิภาค 

๑) กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ ท าให้วิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนไป กระทบต่อความสงบสุขของ
ประชาชน 
๒) กระแสทุนนิยมที่ทวีความรุ่นแรงเพิ่มขึ้น ท าให้
ประชาชนมีแนวโน้มขายท่ีท ากินมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยปลูกพืชไม่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
๓) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท าให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะท าให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม การเกิดโรค
ระบาด อุบัติภัยรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
๔) เป็นเขตพ้ืนที่ใกล้ชายแดน ซึ่งเป็นทางผ่านด้านยา
เสพติด การค้ามนุษย์ ส่งผลต่อความมั่นคง และ
การค้าไม้เถ่ือน 
๕) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 



 

๔) การสร้างอาชีพใหม่ด้านการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยว 
๕) มีการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบิน
พาณิชย์ 
๖) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
ร่วมกับจังหวัดยโสธร 

๖) ยังมีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่
๗) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลต่อความเสี่ยงใน
การด ารงชีวิต 
๘) การผูกขาดของกลุ่มทุนใหม่มีผลต่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร 
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ยโสธร 
     ๑) ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
      ๒) ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท.ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากร อปท.ให้ท างานอย่างมืออาชีพ 
    ๓) พัฒนา ระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
      ๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท.ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้อง ถิ่น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท.ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     ๖) พัฒนา ระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร อปท. เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
      ๗) ส่งเสริมให้ อปท.น าระบบเทคโนโลยี ฯ มาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจของ อปท.ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๘) ส่งเสริมให้ อปท.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๑.๔  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชยีงเพ็ง 
 

 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ท้องถิ่นน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น ากลุ่มอาชีพเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวล าเซบาย”  
        

ยุทธศาสตร ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ อบต. ๔ ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล บ ารุง รักษาถนนในเขต อบต. 
๑.๓)  ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การให้บริการน้ าดื่ม น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 



 

๑.๗)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๑.๘)  ความส่องสว่างบริเวณถนน 
๑.๙) การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม 
    ๒.๑)  การส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอาชีพ 
    ๒.๒)  การส่งเสริมพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.๓)  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
    ๒.๔)  การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุข 
    ๒.๕)  การส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๒.๖)  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๒.๗)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๒.๘)  พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
    ๒.๙)  การส่งเสริมการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   ๓.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

๓.๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

๓.๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต 
อบต. 

๓.๓)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓.๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

 

   ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๑)  การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   ๔.๒)  การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
   ๔.๓)  การส่งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
 

เป้าประสงค ์
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 



 

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่า
อยู่ 

 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  ประชาชนในเขต อบต.มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
  ๒)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
  ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  ๔)  ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา   
  ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
  ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
  ๗)  ชุมชนในเขต อบต.ร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
  ๘)  การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

ค่าเป้าหมาย 
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน   

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 



 

๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนา
มัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

แผนงาน 
 ๑) แผนงานบริหารทั่วไป 
 ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๓) แผนงานการศึกษา 
 ๔) แผนงานสาธารณสุข 
 ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ๙) แผนงานการเกษตร 



 

 ๑๐) แผนงานงบกลาง 
 ๑๑) แผนงานการพาณิชย์ 
 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  และเพ่ิม 

ศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่ม  เพื่อแข่งขันสู่ตลาดภายนอกได้ 
๒. ด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดและก าจัดโรคติดต่อต่าง ๆ 
๓. ก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ทางเท้า  ทางระบายน้ า  ไฟฟ้าให้ประชาชนได้รับ 

ความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและมีแสงสว่างเพียงพอ 
๔. ปรับปรุงแหล่งน้ าทางธรรมชาติ  และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคและ 

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้การดูแลเด็ก  สตรี  คนชรา คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พึ่งพาตนเองได้   
๖. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  สนับสนุนกิจการกีฬาหมู่บ้าน   
๗. แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอ่ืน ๆให้หมดไป 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 

กิจการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๙. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

   ๑๐. บริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยและมลภาวะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strenght) 
๑. มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี วิสาหกิจชุมชนหลากหลายภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ าล าเซบาย สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน  และส่วนราชการในพ้ืนที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
๕. บุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. ท้องถิ่นมีงบประมาณ สามารถด าเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมกลุ่มอาชีพได้มากขึ้น 
จุดอ่อน  (W : Weakness) 
๑. แหล่งศึกษาและค้นคว้าหาความรู้  แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารมีน้อย 
๒. ระบบบริหารจัดการน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ 
๓. กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ ทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
๔. ตลาดรองรับและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๕. การน าเทคโนโลยีมาใช้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

๖. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา 
๗. ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
๘. ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ      
โอกาส ( O : Opportunity ) 
๑. นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน การสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
๓. ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔. ประชาชนมีการตื่นตัวในทางการเมืองการบริหารมากขึ้น 
๕. นโยบายของรัฐบาลในการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๖. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๗. ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 
 

ข้อจ ากัด (T : Therat) 
๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ส่งผลต่อจ านวนผลิตผลทางการเกษตร 
๒. สภาพเศรษฐกิจและสังคม ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๓. ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดกระแสนิยมมากขึ้น 
๔. เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
๖. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
๗. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความ

เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
        องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย อบต.ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ระบบประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน ผลการ

ด าเนินการพัฒนาแผนงานโครงการ ที่ได้ด าเนินการแล้ว ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน
การใช้ถนนในการเดินทางไปมา ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้านเพียงพอ และมีแผนงาน โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ  ส่งผลท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่อ
ระบายน้ าที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง ในฤดูฝน และถนนช ารุด 

การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ท าการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า  
ระบบประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ประชาชนรับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น มีความ
ปลอดภัย มีไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้านใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 



 

 

ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การส่งเสริมรายได้  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ

ชุมชนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ จาก โครงการในสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 
ประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เช่น การส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  เป็นต้น 

การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้สมุนไพรหรือพืช
ธรรมชาติเป็นยาปราบศัตรูพืช ท าให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย เพ่ิมผลผลิตให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้าชุมชน และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพ่ิมรายได้ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน รวมทั้ง
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และมีงานท าในช่วงหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว 

 
 

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นใหม่ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ ากิน น้ าใช้ น้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียง จากแผนงาน โครงการในโครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประชาชนมีน้ ากิน น้ าใช้ 
พอเพียง แต่ยังขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องปรับปรุง พัฒนา
ต่อไป 

การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  
บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน โดยจัดท าโครงการขุดลอก     
แหล่งน้ า หนองน้ า บ่อน้ าที่ตื้นเขิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
ตามศักยภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับ การพัฒนาและส่งเสริมการออกก าลังกาย รักษาสุขภาพ และการ
ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคภัย โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ก่อให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนมีลานกีฬา ด าเนินการควบคุมโรคต่างๆ ส่งเสริมการ
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ แนวทางการพัฒนา ต่อไป อบต .จะด าเนินการส่งเสริมในเรื่องการตรวจสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอในวัยผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง การดูแลในเรื่องอาหาร ร้านค้า ความสะอาด ปลอดภัย และควบคุมโรค
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
ควบคุมโรค  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬา โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีการจัดให้การ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอ ด้านการ



 

ควบคุมและป้องกันโรคได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เพื่อการป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรค
อ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 
 

ด้านการศึกษา 
 ด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดให้มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย  และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของหมู่บ้าน โดยจัดหาสิ่งพิมพ์และข้อมูลข่าวสารไว้บริการประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ เช่น การจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนซึ่งจัดให้มีเป็นประจ าทุกปี  โดยเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชน 

 

ด้านการพัฒนาประเพณีวัฒนธรรม 
เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

จากผลการด าเนินงานผลเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนมีความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความสามัคคี เพลิดเพลิน และ
สามารถรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ จากการด าเนินการที่ผ่านมาได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากประชาชนเป็นอย่างดี ท าให้โครงการต่าง ๆ บรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

     การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ โดยการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ การจัดงานประเพณีแข่งเรือ การจัดงานงาน
ประเพณีลอยกระทง การจัดงานบุญบั้งไฟ ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ซ่ึง
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมา เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตพ้ืนบ้าน การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ด้านการพัฒนาสังคม 
เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว ประชาชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญ และ
ร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์  ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ส่งเสริมด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปของต าบล  เช่น ความสะอาด  การจัดเก็บขยะมูล

ฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังชุมชน จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และพัฒนาในด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้สามารถใช้อย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีการจัดให้มีโครงการ เกี่ยวกับโครงการ
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ตามนโยบายของจังหวัดยโสธร  เพื่อให้ประชาชนได้หันมาใช้และน าการวิธีการทาง
ธรรมชาติ ท าการเกษตรอินทรีย์ โครงการการปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะประโยชน์ เพ่ือเป็นการรักษาและอนุรักษ์
ป่าให้คงอยู่ต่อไป เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งองค์การ



 

บริหารส่วนต าบลต้องมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ต าบลเชียงเพ็งเป็น
ท้องถิ่นน่าอยู่ 

 

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ แผนงาน โครงการในสาขาการพัฒนาการเมือง การบริหาร ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว ส่งผลให้
ประชาชน ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงาน ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน  

การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารมากขึ้น มีการรวมกลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ด้านการ
รับข่าวสารจากรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของทางราชการ 
จัดหาวัสดุหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตต าบลให้ประชาชนฟรี                                                  

ด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มี
การจัดส่งบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ มีการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ บริการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินการและออกรับฟังความคิดเห็น ความต้องก าร
และปัญหาของประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน        เป็น
ประจ าทุกป ี
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น     
    ๑.  ปัญหาความยากจน และการว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ๒.  ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
   ๓.  ปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมรายได้  

  ๔.  ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง 
  ๕.  ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
  ๖.  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ๗.  ปัญหาต้นทุนการผลิตสินสูงขึ้นและการใช้สารเคมี 
  ๘.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ และสิ่งปฏิกูล จากบ้านเรือน 
  ๙.  ปัญหาด้านสุขภาพของ เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ 
  ๑๐. ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีการเรียน การสอน และจริยธรรมคุณธรรม 
  ๑๑. ปัญหาเรื่องการตลาดและทักษะอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

    ๑๒.  ปัญหาอื่น ๆ 
  ๒.  อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
   ๑.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.  บุคลากรท้องถิ่นที่ยังขาดทักษะและการพัฒนา 



 

   ๓.  ตลาดรองรับและสถานที่จ าหน่ายสินค้าชุมชน 
  ๔.  แหล่งศึกษาหาความรู้และรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น 
   ๕.  สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
   ๖.  ขาดการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  
   ๗.  กลุ่มอาชีพไม่มีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ิมคุณค่าสินค้า  
  ๓.  ความต้องการที่พัฒนาท้องถิ่น 
    ๑. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
    ๒. จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
   ๓.  ให้หน่วยงานที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมทักษะและอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 
    ๔.  ประชาชนต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
    ๕.  ต้องการให้มีแหล่งน้ าเพียงพอในการด าเนินงาน ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
    ๖.  ให้มีตลาดรองรับการผลิตสินค้าการเกษตรที่แน่นอน 
    ๗.  ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

๘. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า เพ่ิมรายได้ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

 ๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม - มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ



 

สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด  

สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค 

 ๒) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

 ๓) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง

แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้

มั่งคงแข็งแรง  
 ๕) มีการขยายตัวของ

ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร

บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ

พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด

ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 ๖) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่

สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๗) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 



 

งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

 ๘) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 ๙) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

 ๑๐) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

 ๑๑) ในเขต อบต.ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต.และส่งเสรมิ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๓. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๔. ด้านศลิปะ  
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 



 

 
 
 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน - กองช่าง อบต.เชียงเพ็ง 
๒ ด้านสง่เสริมคุณภาพชวีิต

และสร้างสังคมมีคุณธรรม 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป - ส านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข - ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน - กองช่าง 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ - ส านักปลัด 

- กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- ส านักปลัด 

เศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย ์ - กองการศึกษา 
การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง - กองการศึกษา 

๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัยพากร
ธรรมชาติ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร - ส านักปลัด 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 

๔ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ด ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป - ส านักปลัด 
- กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 



 

 


