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ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 
 เทศบาลต าบลยางตลาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยางตลาด  ๕ ป ี  (๒๕๕๖-
๒๕๖๐) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้บริหารเรียบร้อยแล้วและเทศบาลต าบล
ยางตลาดได้ยึดถือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปีดังกล่าว  เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับนี ้และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัต ิเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และแผนด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
มุ่งพัฒนาสู่  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)  

คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ  
เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศ
ที่มีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้
อย่างมีศักดิ์ศรี ” 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) “กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ”์ 
 “ ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมการเกษตร และสังคมน่าอยู่ ” 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 “ กาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 “ เป็นเลิศเกษตรกรรม มุ่งน าด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
คืนธรรมชาติสู่ท้องถ่ิน ” 
 

วิสัยทัศน์อ าเภอยางตลาด 
 “อ าเภอยางตลาดจะเป็นเมืองหน้าอยู่ มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการท าการเกษตรที่ดี 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลยางตลาด 

“ บ้านเมืองสะอาด  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อม
ให้บริการ ประสานแก้ไข ก้าวไกลการศึกษา ชาวประชาปลอดภัย ร่วมกัน ก้าวไปสู่ เมืองน่าอยู่ ” 
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พันธกิจประเทศไทย 
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๕๙)  ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่า ช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยได้
อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู่ได ้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู ่"สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง"  
 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู ่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
พันธกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑. พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
 ๒. พัฒนาการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. พัฒนาผ้าไหมแพรวา  
 ๔. พัฒนาการท่องเที่ยว  
 
พันธกิจอ าเภอยางตลาด 
 ๑.  การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพ 
 ๒. การเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓. การพัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และสินค้ากลุ่มอาชีพซึ่งเป็นปัจจัยรองรับละส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 ๔. การพัฒนาชีวิต คน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจเทศบาลต าบลยางตลาด 
 ๑. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเอาชนะความยากจน  
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 ๒. พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการปลอดยาเสพติด  
  ๓. พัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ  
  ๕. พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
  ๖. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ  
  ๗. พัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้             
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ     
 ๓. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน    
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
 ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมอย่างยั่งยืน    
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 ๑. ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบแข้งแข็งและแข่งขันได้  
 ๒. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ๓. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  ๑. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร  
 ๓. การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  
 ๔. การพัฒนาการท่องเที่ยว  
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ๓. การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการบริการ  
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอยางตลาด 
 ๑. การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี  
 ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
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 ๓. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลยางตลาด 
 ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ๓. การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการบริการ  
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล  
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ประวัติเทศบาลต าบลยางตลาด 
 

 เทศบาลต าบลยางตลาด1 อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เดิมเป็นสุขาภิบาลยางตลาดโดยยกฐานะจาก
ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๙๙ โดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนามท้ายประกาศ และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลยาง
ตลาดเป็นเทศบาลต าบลยางตลาด 2 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 
๒๕๔๒ เมื่อวันอังคารที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ เดิมส านักงาน     เทศบาลต าบลยางตลาด  ตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอ
ยางตลาด หลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ต่อมาได้มีการย้ายส านักงานโดยการขออนุมัติใช้อาคารที่ว่า
การอ าเภอยางตลาดหลังเก่า เป็นอาคารส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด จนถึงปัจจุบัน 

 
สภาพท่ัวไป 

ลักษณะที่ตั้งเทศบาลต าบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ห่างจากตัว
จังหวัด  ๑๖  กิโลเมตร มีพื้นที่  ๑๐.๕  ตารางกิโลเมตร 
  

 มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี ้
 ด้านทิศเหนือ               ติดเขต          อ.บ.ต.ยางตลาด 
 ด้านทิศตะวันออก         ติดเขต          อ.บ.ต.ยางตลาด 
 ด้านทิศใต ้                  ติดเขต          อ.บ.ต.หนองอิเฒ่า 
 ด้านทิศตะวันตก           ติดเขต          อ.บ.ต.ยางตลาด 

 
การปกครอง 

ดูแลปกครองคลอบคลุม     ๙  หมู่บ้าน(๑๐  ชุมชน) ดังนี ้
หมู่ที ่๑ ชุมชนยางตลาด  หมู่ที่  ๒ ชุมชนขวัญเมือง  
หมู่ที ่๓ บ้านค้อ   หมู่ที่  ๔ ชุมชนโคกใหญ่ 
หมู่ที ่๔ ชุมชนโคกน้อย         หมู่ที่  ๖ ชุมชนยางน้อย 
หมู่ที ่๙ ชุมชนอร่ามมงคล          หมู่ที่  ๑๐ ชุมชนดงบ่อเหนือ 

           หมู่ที ่๑๙ ชุมชนดงบ่อใต้  หมู่ที่  ๒๐ ชุมชนดอนปอแดง 
 
 
การคมนาคม  การจราจร 

- ไม่มีสะพานลอยคนเดินข้ามถนน 
- ไม่มีสถานีขนส่ง 

                                                        
1 ภาคผนวก  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งการจดัตัง้สขุาภบิาลยางตลาด 
2 ภาคผนวก  พระราชบญัญตั ิเปลีย่นแปลงฐานะของสขุาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 
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ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มีปัญหาจราจรติดขัด ได้แก่ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓   ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ(ถนนถีนานนท์) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙   ตอนขอนแก่น–ยางตลาด 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕๖ ตอนแยกทางหลวง ยางตลาด–บ้านเสียว ต าบลหัวงัว 

 
การประปา3 

ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ขณะนี้การให้บริการด้านประปายัง
ไม่ทั่วถึง  ประปาที่ผลิตได้     ๒๐๐   ลูกบาศก์เมตร /วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย     ๒๒๐   ลูกบาศก์เมตร /วัน แหล่งน้ า
ดิบส ารอง  คือ  แหล่งน้ าหนองหมาจอก 
 
การไฟฟ้า4      

ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ ขณะนี้การบริการไฟฟ้าทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตเทศบาล    
การสื่อสาร 

โทรศัพท์ที่ใช้ในส านักงานเทศบาล มี  ๔ หมายเลข   ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที ่มี ๑ แห่ง เพื่อให้บริการ
โทรศัพท์ส่วนบุคคล ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ ๑๐ ชุมชน และระบบเสียง
ไร้สายของส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด 
 
ลักษณะการใช้ท่ีดิน5 

- บริเวณที่พักอาศัย                             ๕๖๔      ไร่ 
           - บริเวณการพาณิชยกรรม                   ๗๔        ไร่ 
           - บริเวณอุตสาหกรรม                          ๕๒        ไร่ 
           - บริเวณสถาบันการศึกษา                  ๑๙๕      ไร่ 
          - บริเวณสถาบันศาสนา                        ๖๑๙      ไร่ 
           - บริเวณสถานที่ราชการ                        ๖๙๙      ไร่ 
 
 
 
สถานประกอบการด้านการบริการ 

ธนาคารเอกชน    จ านวน   ๑ แห่ง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน   ๑ แห่ง 

                                                        
3 ทีม่า : การประปาอ าเภอยางตลาด 
4 ส านกังานไฟฟ้าอ าเภอยางตลาด 
5 ส านกังานทีด่นิจงัหวดักาฬสนิธุ์ สาขายางตลาด 
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ธนาคารออมสิน    จ านวน   ๑ แห่ง 
ส านักงานการท่องเที่ยว   จ านวน   ๑ แห่ง 
โรงภาพยนต์     จ านวน   - แห่ง 
สถานีขนส่ง     จ านวน   - แห่ง 
ท่าเทียบเรือ     จ านวน   - แห่ง 

 
การสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลชุมชนยางตลาด ขนาด  ๙๐  เตียง  ๑ แห่ง 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยางตลาด    ๑ แห่ง 
3. คลินิก       ๖ แห่ง  
 
ศาสนสถาน (วัด)    ๘   แห่ง 

ส านักสงฆ์              ๒   แห่ง 
           ศาลเจ้า                 ๒  แห่ง 
 

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ
ภูมิอากาศ   เทศบาลต าบลยางตลาดอยู่ในเขตภูมิอากาศที่เรียกว่า   Tropical Savanna Climate คือ ใน

รอบปีมีฝนครึ่งหนึ่ง และแล้งครึ่งหนึ่ง ความแตกต่างของฤดูเห็นเด่นชัด  
อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย   ๓๑.๙๐  องศาเซลเซียส    ต่ าสุด เฉลี่ย  ๒๒.๑๐   องศาเซลเซียส    ปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ย  ๒๙๖ มิลลิเมตร   สภาพลมฟ้าอากาศมี  ๓  ฤด ู
                                  
ฤดูร้อนระหว่างเดือน  เมษายน ถึง พฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก 

ฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน  ฝนตกชุก 
              ฤดูหนาวระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์  อากาศหนาวจัด  
 
 แหล่งน้ า แหล่งน้ าที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส ารองการประปาเทศบาลต าบลยางตลาด ได้แก่ บึงอร่าม และแหล่ง
น้ าหนองหมาจอก   
น้ าเสีย     
 -น้ าเสียพบในบางพื้นที่ของบางชุมชนเท่านั้นซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อยคาดว่าจะพบมากในอนาคตหากไม่
มีการแก้ปัญหา 
 - เทศบาลยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 
ประชากร6     

ชุมชน ชาย หญิง รวม 

                                                        
6 ขอ้มลู ณ กรกฎา 2556 ส านกัทะเบยีนทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลยางตลาด 
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ชาย หญิง

ยางตลาด หมู่ ๑ 413 413 826 
ขวัญเมือง หมู่ ๒ 390 402 792 
บ้านค้อ หมู่ ๓ 647 702 1,349 
โคกใหญ่ + โคกน้อย หมู่ ๔ 881 947 1,828 
ยางน้อย หมู่ ๖ 370 387 757 
อร่ามมงคล หมู่ ๙ 463 506 969 
ดงบ่อเหนือ หมู่ ๑๐ 544 563 1,107 
ดงบ่อใต้ หมู่ ๑๙ 403 432 835 
ดอนปอแดง หมู่ ๒๐ 288 290 578 
รวม 4,399 4,642 9,041 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา  

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลยางตลาด  ( SWOT ANALYSIS ) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
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จุดแข็ง (STRENGTH)  
๑. ศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าภายในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการรับข้อมูลข่าว  มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่และได้รับจากภายนอกมาถ่ายทอดและน าไปใช้ประโยชน์  
จึงท าให้เกิดการตรวจสอบจากประชาชนสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนได้  
 ๒. ความสามัคคีการให้ความร่วมมือของชุมชน  ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  มีศูนย์รวมจิตใจ  
โดยเฉพาะเมื่อมีงานประเพณีที่เทศบาลจัดข้ึนประชาชนในเขตจะร่วมมือกันเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของทางราชการ จึงเป็นผลดีต่อการติดต่อประสานงานในการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถ่ิน 

๓. สถานที่ตั้งมีเส้นทางคมนาคมผ่านหลายสาย ไปได้หลายพื้นที่โดยเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดมุกดาหาร  
จังหวัดมหาสารคาม นครพนมขอนแก่น จังหวัดสากลนคร จึงส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนด้านการค้า 

๔. มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่โดนเด่น  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลยางตลาดมีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างความสามัคคีและ
การผสานความร่วมมือของคนในเขตเทศบาล  

๕.  ประชาชนให้ความสนใจด้านการเมือง ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ ส่งผลให้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ต่อไป 

จุดอ่อน (WEAKNESS)  
๑. ขาดการวางแผนบริหารการจัดการ  เทศบาลต าบลยางตลาดมีจุดแข็งอยู่หลายด้านแต่การกระจาย

โอกาสจากรัฐยังไม่เพียงพอ    อีกทั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนยังไม่เข้มข้นพอ 
๒. ประชาชนไม่มีที่ดินท ากิน ที่ดินท ากินของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและแร่ธาตุอาหาร  

อีกทั้งเกษตรกรที่ท าการเกษตรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินท ากินจากบุคคลอื่น หรือ ที่เป็นที่ดินของ
เอกชน  
 ๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน มีรายได้น้อยไม่พอเพียงแก่การด ารงชีพ  เนื่องจากขาดโอกาสด้าน  ต่าง  ๆ 
และไม่มีแรงกระตุ้นที่จะท าให้ประชาชนเหล่าน้ันรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเอง  
 ๔. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าเนื่องจากขาดระบบการจัดการที่ดีในเรื่องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และขาดการแนะน าจากหน่วยงานราชการภายนอก  

๕. ขาดกระบวนการทางความคิดในเรื่องการพึ่งตนเอง  
 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 
โอกาส (OPPORTUNITY) 
๑. แนวนโยบายการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในหลายโครงการ  เช่นการจดทะเบียนคนยากจนและ

ปัญหาสังคมแบบบูรณาการที่เป็นข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับที่จะน าไปแก้ปัญหาในภาพรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. มีการส่งเสริมการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน กระแสการเกษตรกรพอเพียง การใช้ปุ๋ยทางชีวภาพ  
๓. มีพื้นที่ติดกับชุมชนเมืองท าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย  อีกยังเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็น

เส้นทางผ่านเข้าออกสามารถเดินทางไปได้ในหลายจังหวัดซึ่งในอนาคตอาจเป็นเส้นทางทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ  
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๔. สามารถจัดหาส่งวัตถุดิบจากภายนอกเข้ามาได้มาก   
 
ข้อจ ากัด (THREAT) 

 ๑. มีคู่แข่งทางด้านการตลาด / แรงงาน  
 ๒. คู่แข่งผลผลิตทางด้านการค้าและการเกษตรเพิ่มข้ึนรวมถึงคุณภาพของสินค้าก็เพิ่มข้ึน 
 ๓. การมอบอ านาจในการบริหารจัดการของส่วนราชการยังไม่ครอบคลุม 

๔. ปัญหาภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ฝนแล้ง กระแสโลกาภิวัฒน์ที่กระทบต่อวัฒนธรรม  วิถีชีวิต และคู่แข่ง เป็น
ปัญหาของประชาชนในเขต    เทศบาลต าบลยางตลาด  อากาศร้อน  ประชาชนขาดน้ าในการท ากิจกรรมทางการ
เกษตร   การหลั่งไหลของวัฒนธรรมชุมชนเมือง ในปัจจุบันการหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งที่เป็นโทษและมี
ผลดีท าให้ชาวบ้านซึมซับแบบอย่างการด ารงชีวิตของชุมชนเมืองความเป็นอยู่อย่างแบบดั้งเดิม ท าให้เกิดการพึงพา
ข้ึนมา แทนที่จะพึงตนเอง   
 ๕. ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์ พ่อค้าคนกลาง ไม่มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ /สหกรณ์ท าให้ขาด
อ านาจในการเจรจาต่อรอง 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศเทศบาลต าบลยางตลาด 
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ภาคผนวก
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แผนด าเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ  จ านวน  

ท่ีด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเอาชนะความยากจน   

แนวทางที ่ 1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 6  660,000 

แนวทางที่ 1.2 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน 0 - 

แนวทางที ่ 1.3 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 1 5,000 

แนวทางที่ 1.4 การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 0 - 

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 7            665,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การปลอดยาเสพติด    

แนวทางที่ 2.1 การปลูกพลังแผ่นดิน 1 10,000 

แนวทางที่ 2.2 การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ 0 - 

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 1         10,000     
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ  จ านวน  

ท่ีด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

แนวทางที่ 3.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชิบ 1 10,000 

แนวทางที่ 3.2 การปราบปรามการทุจริต 0 - 

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 10,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างความประทับใจ    

แนวทางที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ 17 627,000 

แนวทางที่ 4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 4 135,000 

แนวทางที่ 4.3 การประชาสัมพันธ์ การให้บริการของรัฐบาล 5 341,000 

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 26 1,103,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   

แนวทางที ่ 5.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 8 522,000 

แนวทางที ่ 5.2 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 0 - 

แนวทางที ่ 5.3 การคุ้มครองผู้บริโภค 1 20,000 

แนวทางที ่ 5.4 ให้มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 3 2,600,000 

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 12 3,142,000 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ  จ านวน  

ท่ีด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แนวทางที ่ 6.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1              30,000  
แนวทางที ่ 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 0              -  
แนวทางที ่ 6.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 0             -  
แนวทางที่ 6.4 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมการบริหารการท่องเที่ยว 0                      -    

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 1            30,000  
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาคุณภาพและสังคม    
แนวทางที ่ 7.1 การสร้างคนดีสู่สังคม 16 5,347,340  
แนวทางที ่ 7.2 ส่งเสริมให้มีระบบการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม 15 1,541,000 
แนวทางที ่ 7.3 อนุรักษืและฟื้นฟูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 11 1,533,000 
แนวทางที ่ 7.4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 5 620,000 

แนวทางที่ 7.5 
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของประชาชนพร้อม
พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 7 420,000 

     
  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7 54 9,461,340 

  รวมท้ังสิ้น 102 14,411,340 
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ส่วนท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลยางตลาด 

  
๔.๑ นโยบายการบริหาร7 
  

๑. นโยบายจัดสรรงบประมาณซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) โครงการดูดส้วม ๓๐ บาท ต่อครั้ง เพื่อ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  

 ๒. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณสนับบสนุนให้มีกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ       
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๓. นโยบ้านด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จัดสรรงบประมาณให้มี “ธนาคารอาชีพ  ยาแก้จนเพื่อคนยาง
ตลาด”  ส่งเสริมให้ทุกคนมีงานท า ช่วยฝึกอาชีพ หางานหาทุนสร้างอาชีพที่มั่นคง 

 ๔. นโยบายจัดสรรงบประมาณ จัดต้ัง กองทุนกู้ยืมผู้สูงอายุ ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 
๖๐ ปี ข้ึนไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 ๕. นโยบายต่อต้านยาเสพติด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและลาน
กีฬาต้านยาเสพติด ๑ ชุมชน ๑ ลานกีฬา  เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพติด 

 ๖. นโยบายยกระดับตลาดสด ให้เป็นตลาดสดมาตรฐาน “ผู้ขายปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ” ตลาด
สะอาด สวยงาม น้ าไม่ท่วมขัง ก าจัดหนู แมลงสาบ ส่งเสริมการค้าภายในตลาด เพื่อเพิ่มจ านวนลูกค้า เพิ่มรายได้
และลดค่าใช้จ่ายชุมชน 

 ๗. นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตชุมชน เสริมทักษะภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ เรียน
พิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

 ๘. นโยบายด้านความปลอดภัย “ชุมชนสุขใจ ปลอดภัยตลอดวัน ” ด้วยศูนย์เฝ้าระวังภัยชุมชน ๒๔ 
ช่ัวโมง เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๙. นโยบายจัดสรรงบประมาณ โครงการน้ าประปาด่ืมได้ ๑ ชุมชน ๑ โรงกรอง เพื่อให้ปะชาชนได้ด่ืมน้ า
สะอาด ถูกสุขอนามัย ปราศจากเช้ือโรค 

 ๑๐.นโยบายจัดสรรงบประมาณส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทุกหมู่บ้านอย่าง        เท่า
เทียมกัน 
 

 
 
 
 

                                                        
7 นายเกรยีงไกร  ภมูเิหล่าแจง้ นายกเทศมนตรตี าบลยางตลาด (๒ สงิหาคม ๒๕๕๒) 



 

เทศบาลต าบลยางตลาด,กองวิชาการและแผนงาน  

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลยางตลาด 
 
 
 ๔.๒  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ๕  ด้าน  ดังน้ี  
 

  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 ๔.๓  แนวทางการพัฒนา  
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.  ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๓.  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ 

         ประชาชน 
๔.  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕.  การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๖.  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

               และสาธารณภัย  
๗.  การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน คนพิการ คนชรา ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาส    
๘.  การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน   
๙.  การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 

   ๑๐.  สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
๑๑.  การปราบปรามการทุจริต 
๑๒.  การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ 
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการ 

                 ภาครฐั  
๑๔.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                 สิง่แวดลอ้ม  
  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
       ๑.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

๒.  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ 
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๓.  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการตลาด 
๕.  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
  แนวทางการพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ การบริการ  และการท่องเที่ยว 
๔.  จัดต้ังและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ในการพัฒนาด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
๖.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 

  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

๒.  เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
๓.  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
๔.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
๕.  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญา      
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง   
๒. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓. พัฒนาด้านผังเมือง 
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
๕. พัฒนาระบบพลังงาน 
๖. พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
๗. พัฒนาระบบสื่อสาร 

 
 


