
 

 

สวนท่ี ๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา  
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตได
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนา
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานคิม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) หนา ๑๔ 

 



 

 

๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและ
อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึง
เดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ 
รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสู
ประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ 
เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ 
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ 
ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางยั่งยืน”    

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานคิม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) หนา ๑๕ 

 



 

 

๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
๔.  คานยิมหลักของคนไทย   

คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตราย
ท้ังปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสราง
ชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดใน
เรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุก
มิติท่ีเกิดข้ึนเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย 
โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ี
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เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา 
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวน
หมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผล
อยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุก
ซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง) ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมา
เปนคนดีของสังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกัน
ปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี 
และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมี
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ประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการ
รวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน
ท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
และวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ 

ทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 ไดใหความสําคัญกับ ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการคาการลงทุน 
 ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา เชน จัดทําเวลาทําการของดาน
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต  และดานสะหวัน - ลาวบาว  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  การใหสัตยบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS 
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA)  เพ่ืออํานวยความสะดวกการผานแดนของคน
และสินคาในอนุภูมิภาค การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพ่ือใหเอ้ือตอการ
ตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single  Stop  Inspection  :  SSI  ท่ีดานมุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
 ๓) พัฒนาการทองเท่ียว  โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 ๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเนนสงเสริมใหพ้ืนท่ี
ชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา  ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก  ไมดอกไมประดับ  และผลไม  
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และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม  เชน  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ใหมากข้ึน ควบคูกับการสนับสนุนการทําปศุ
สัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
 ๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปดประตูสูอินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา  และสงเสริม  ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๔) 
นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
        ๑. นโยบายผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนครท่ีสําคัญ ไดแก  
 1) สงเสริมการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจายใหกับ
ประชาชน และชวยสนับสนุนในการขยายโอกาสการประกอบอาชีพแกประชาชน   
 2) การคาการลงทุน สนับสนุนการสรางอุโมงคภูพาน เพ่ือขยายโอกาสทางการลงทุนของประเทศ
ไทย และจังหวัดสกลนคร   
 3) เรื่องการทองเท่ียว จะพิจารณาจังหวัดสกลนครใหเปน “เมือง  ๓  ธรรม” เพ่ือใหเปนท่ีรูจัก  
และจูงใจใหผูคนภายนอกมาทองเท่ียวสกลนคร  ซ่ึงนอกจากจะสงผลตอการสรางเม็ดเงินเสริมรายไดในพ้ืนท่ีได
อยางดีแลว  ยังเปนการสรางความตระหนักรู  และความภาคภูมิใจในบานของตนแกคนสกลนคร 
 จังหวัดสกลนครนั้นไดชื่อวา “เมือง ๓ ธรรม” ไดแก  เมืองแหงธรรมะ  เมืองแหงธรรมชาติ  และ
เมืองแหงวัฒนธรรม กลาวคือ จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารย ท่ีเปนอริยสงฆ อาทิ หลวงปู ม่ัน ภูริ ทัตโต           
หลวงปูฝน อาจาโร ซ่ึงไดรับความเลื่อมใส และการสักการบูชามิเสื่อมคลาย รวมท้ังการมีสถานท่ีสําคัญทาง
ศาสนา จึงมีพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไปมาเท่ียวชมอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึ่งไดชื่อวาเปนเมืองแหงธรรมะ 
และจากการท่ีมีภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุท่ีหลากหลายของเทือกเขาภูพานอันอุดมสมบูรณ
ดวยพันธุพืชท่ีหลากหลาย  ของเทือกเขาภูพานอันเปนท่ีต้ังของอุทยานแหงชาติ ๓ แหง นอกจากนั้น ยังมี 
“หนองหาร” อันเปนแหลงน้ําจืดท่ีกวางใหญมาก ขนาดพ้ืนท่ี ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร  มีเกาะตาง ๆ      กวา ๒๐ 
เกาะ เหลานี้จึงไดชื่อวาเปนเมืองแหงธรรมชาติ อีกประการหนึ่งก็คือ เปนเมืองแหลงชุมชนตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร และเปนเมืองเกาแก มีชนเผาพ้ืนเมือง จํานวน ๖ เผา ไดแก เผาภูไท เผาญอ ไทโส    ไทกะเลิง ไท
โยย ไทลาวอิสาน คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซ่ึงแตละชนเผาและแตละเชื้อชาติ  มีวัฒนธรรมท่ี
โดดเดนสืบทอดและยึดม่ันในวัฒนธรรมประเพณีจากรุนสูรุนตลอดมา และอยูดวยกันดวยความรักสามัคคี เปนน้ํา
หนึ่งน้ําใจเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเปนท่ีมาของการเปนเมืองแหงวัฒนธรรม นอกจากเปนเมือง ๓ ธรรมดังกลาว
แลว จังหวัดสกลนครสงเสริม ๑๙ ผลสําเร็จท่ีโดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ฯ โดยเฉพาะ ๓ ดํามหัศจรรย ไดแก ไกดําภูพาน (ไกดํา) สุกร ภูพาน (หมูดํา) และ  วัวทาจิมะภูพาน (โคดํา) 
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๕) 

 ความตองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
 ขอมูลความตองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ทองถ่ินจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 
 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1) การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ ท้ังแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
2) การบริหารจัดการระบบน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํา 
3) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
4) การขยายเขตการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานคิม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) หนา ๑๙ 

 



 

 

5) การปรับปรุง ซอมแซม ขยายเสนทางคมนาคมทางบกใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมทุก
เสนทาง 

6) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงสูการคาและการลงทุนในอนุภูมิภาค 
7) การขยายเขตโทรศัพทสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
8) การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพ่ือปองกันการทวมขังของน้ําในฤดูฝน 

 ดานเศรษฐกิจ 
1) การใหความรูในการประกอบอาชีพ ดานเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การคาและการ

ลงทุน 
2) การสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ ศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป 
3) การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร และผลิตภัณฑ ผาไหม ผาคราม คุณภาพ P.GMP. 
4) การจัดตั้งศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป 
5) การขยายชองทางการตลาด พรอมท้ังประชาสัมพันธสินคาทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
6) การจัดหาแหลงเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับการประกอบอาชีพ 
7) การพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีมีอุดมสมบูรณเหมาะสมในการเพาะปลูก 
8) การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชแตละชนิด 
9) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
10) การควบคุมราคาปยจัยการผลิต เชน เครื่องมือเกษตร อุปกรณเกษตร คาแรงงาน 
11) การสงเสริมอาชีพแกประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย 
12) การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม การปรับปรุงคุณภาพพันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณภาพ 
13) การสงเสริมกลุมทอผายอมคราม 
14) การกําหนดคาแรงงานข้ันต่ําใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน 

 ดานการศึกษา 
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสูการบริหารการพัฒนาและการแกไขปญหา

เชิงพ้ืนท่ี 
2) การพัฒนาดานการศึกษาท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและรองรับการกาวเขา

สูประชาคมอาเซียน 
4) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
5) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
6) การสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในฝนและสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
7) การสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และจากปราชญชาวบาน 

 ดานศาสนา และวัฒนธรรม 
1) การบํารุง สงเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2) การรณรงคใหพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธํารงไวซ่ึงศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 
3) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางพุทธธรรม และการเรียนรูเชิงธรรมะ 

 ดานสาธารณสุข 
1) การสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการใหภาคประชาชนมีสวนรวมเพ่ือ

การดูแลตัวเองในเบื้องตน 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานคิม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) หนา ๒๐ 

 



 

 

2) การขยายจุดใหบริการดานสุขภาพ ศูนยสุขภาพชุมชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3) การสงเสริมหมูบานปลอดเหลาและการพนันในงานศพ 
4) การสงเสริมและรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
5) การเพ่ิมอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนท่ี 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) การตรวจสอบและควบคุม มิใหประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ และตัดไมทําลายปา 
3) การสงเสริมการปลูกปา และเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหพ้ืนท่ีปาชุมชน 
4) การสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 
5) การจัดหาท่ีท้ิงขยะเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
6) การปองกันแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน 
7) การรณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนถึงพิษภัยจากการใชสารเคมี 
8) การขยายพ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีใชประโยชนรวมกันใหกวางข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 ดานการบริหาร และความม่ันคง 
๑) การใหความรูเก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
๒) การปองกัน และปราบปรามยาเสพติดท่ีเฉียบขาด เพ่ือใหผูท่ีกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว 
๓) การประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน และ

การมีสวนรวมทางการเมือง 
๔) การใหความรูแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน และการใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
๕) การบังคับใชกฎหมาย ควรเปนไปดวยความเท่ียงตรง เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การสรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมใหคนทําดี คิดดี ในทุกหนวยงานทุก

ระดับ 
๗) การใหภาครัฐแกไขปญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
๘) การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๙) การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
๑๐) การขยายเขตติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน 

การเสริมสรางธรรมาภิบาลและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๕ - ๒๒๗) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
    ๑๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 ตําแหนงการพัฒนาจงัหวัด (Positioning) 
  1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2. การคา การลงทุน 
  3. การพัฒนาการทองเท่ียว  
 วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร 
       "เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว” 
 พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานคิม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) หนา ๒๑ 

 



 

 

 พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวน ในจังหวดั
สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

คานิยมของจังหวัดสกลนคร “อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 
 อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสกลนคร ท้ังโดยการ
เกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจากภูมิลําเนาอ่ืนๆ  ท่ีเขามาปฏิบัติงานและหรือมา
ประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
 รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัย ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนเมืองท่ีนาอยู ดวย
ภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเปนสกลนคร 
 ทําเพ่ือสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ขาราชการท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหนาท่ีการงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เปนการทํางานดวยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร จึง
ตองเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดม่ัน ถือม่ันในความถูกตอง ดีงาม 
กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
 เปาประสงครวม 
 “เพ่ิมมูลคาการเกษตร และรายไดของประชาชน” 
 ตัวช้ีวัด 

๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปท่ีผานมา  
๒. รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา 
๓. จํานวนฟารมท่ีผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอยางนอยปละ ๑๐๐ แปลง/ฟารม 

ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)  
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ช่ือประเด็นยุทธศาสตร 

๑ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุล
และยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
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๒.๑  วิสัยทัศน 

  “มุงสูเมืองนาอยู ควบคูคุณธรรม นําการศึกษา พัฒนาเปนเลิศ” 

๒.๒  ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
  1.  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
    2.  การพัฒนาการทองเท่ียว  
   3.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  4.   การบริหารดานเศรษฐกิจ  

๒.๓  เปาประสงค 
 เปาประสงคการพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานิคม 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๒. เทศบาลเปนเมืองนาอยูนาเท่ียวโดยประชาชนรวมกันอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓. ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ไดรับการศึกษาอยางหลากหลายและเทาเทียมกัน รวมท้ังไดรับ 

สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะหจากเทศบาลอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเปนธรรม 
๔. เทศบาลตําบลพรรณานิคมมีสิ่งแวดลอมท่ีดี สวยงามเหมาะกับการอยูอาศัยของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
๕. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานเหมาะกับการอยูอาศัยของประชาชนในทองถ่ิน 
๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
8. เทศบาลตําบลพรรณานิคมมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สรางความ 

ประทับใจใหแกประชาชน 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนไดรับการสงเสริมการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและการเกษตรอินทรีย 
   ๒)  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรมประเพณีทองถ่ิน 
   ๓)  จํานวนครัวเรือนท่ีผานเกณฑ จปฐ. 
   4) รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรรณานิคมท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
   5) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
   6) ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา ตลอดจน ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คงความอุดมสมบูรณ 
และรอยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดรับการกําจัด 
   ๖)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๗)  จํานวนพ้ืนท่ีในการเกิดอาชญากรรมลดลง  
   ๘)  จํานวนคาความเสียหายท่ีเกิดอัคคีภัยลดลง 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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   9) จํานวนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเขารับการฝกอบรมบุคลากรในเทศบาล 
   10) คาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   11) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ๒.๕  คาเปาหมาย 

เปาหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
๑. เพ่ือจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
๒. เพ่ือสรางรายไดและสรางอาชีพใหกับประชาชน  
๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหทุกคน ไดรับโอกาสในการศึกษาการบริหาร 

สังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอยาง
ถวนหนาและเทาเทียมกัน 

๔. เพ่ือใหเกิดการบริการการจัดการท่ีดีในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ินสืบตอเนื่องไปยังคนรุนหลัง 

๕. เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน และสงเสริมสนับสนนุการปรกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย การปกครองทองถ่ินการเมืองท่ีโปรงใสและองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งสนับสนุนการดําเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อํานวยความยุติธรรมใหความรูทางกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๖. เพ่ือสรางสรรคใหเทศบาลตําบลพรรณานิคมเปนเมืองนาอยู 

๒.๖  ภารกิจ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ พืชและเมล็ดพันธุ พืชท่ีดี มีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

๕)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมชองทางตลาด 
๗)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือ 

จําหนวยและเพ่ือการอนุรักษ 
๘)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 

   ๙)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๑๐)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๑๒)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
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๑๓)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
๑๕)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ

เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย 

๑๖)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน 

๑๗)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๑๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒๐)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดสกลนคร 

๒๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๒๔)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๒๕)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ โดย

สรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๒๖)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๒๗)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและ 

ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
๒๘) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม 

ของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   
๒๙)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางานทาง

การเกษตร การบริหารจัดการแหลงน้ําและปาไม การชลประทานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
๒. การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
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๓.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึงรวมท้ังปลูกฝงและ 
สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสรางความตระหนัก และอนุรักษคุณคาวัฒนธรรม  

๓.๒ ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
๓.๓ ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังปองกันและ  

แกไข ปญหายาเสพติด 
๓.๔ ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน จัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 
๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ  

เอกชนและอ่ืน ๆ เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา 
๕.๓ สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
๕.๔ ดําเนินการเพ่ือปรับปรุง และขยายโครงขายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให 

เพียงพอกับความตองการของประชาชน 
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