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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ“แผนพัฒนา

สามป” โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป            

(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับแรก เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนตนไป 

“แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรบัปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความ

รวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

  เทศบาลตําบลพรรณานิคม  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของ เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

 

1.  ดานกายภาพ  

 1.1  ท่ีตั้งของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม  เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัด
สกลนคร  ท่ีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของประเทศไทย  หางจากจังหวัดสกลนคร  ประมาณ  
38  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 22 (ถนนสาย สกลนคร  -  อุดรธานี)  และมีอาณาเขต
ติดอําเภอตางๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ -  ติดเขตบานโคกชุมพร  ตําบลพรรณา  ตามคลองชลประทาน  ทิศใต 
 - ติดเขตบานพรรณา หมู 2 และบานนอยโนนจํานงค หมู 10 ตามแนวลําน้ําอูน 
  ทิศตะวันออก -  ติดเขตบานนาหัวชาง  ตําบลพรรณา 
  ทิศตะวันตก -  ติดเขตบานวังปลาปอม  หมู 2  และบานโคกสุวรรณ  หมู 6   
         ตําบลพรรณา 
   ตําบลพรรณา  ตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 22 (สายสกลนคร – อุดรธานี) 

แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลพรรณานิคมโดยสังเขป 

 
 
 



1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  เทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีพื้นที่  1.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
962.50  ไรมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี  3  หมูบานในตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร  คือ  บานพรรณา  หมู  2  บานโคกสุวรรณ  หมู 6  และบานนอยโนนจํานงค  หมู 10   
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  สภาพโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลมี 
การประกอบเกษตรกรรมนอยมาก  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีอยูอาศัย  อาคาร  รานคา  การเกษตร
กรรมมีพ้ืนท่ีเพียงรอยละ  5  ของพ้ืนท่ีในเขต  พ้ืนท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดคือ  ขาว  รองลงมาผลไม  ไมดอกไม
ประดับ  สําหรับพืชผักสวนครัวจะนิยมปลูกตามครัวเรือน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ตําบลพรรณนิคม อําเภอพรรณานิคม มีอาณาเขตอยูติดกับเทือกเขาภูพานเปนแนวยาวตลอดจึงทําให
อําเภอพรรณนิคมมีอากาศคอนขางหนาวในฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม และรอนจัดในฤดู
รอนประมาณเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ในสวนฤดูฝนก็มีฝนตกชุกระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน โดยเฉพาะระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม   

 1.4  ลักษณะของดิน 
  ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม  ประกอบดวยชุดดิน  ๔  ชุด คือ ดินชุดพิมาย ดินชุดรอยเอ็ด 
ดินชุดโพนพิสัย ดินชุดอุบล 
 ๑) ดินชุดพิมาย  เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีสันเปนสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลออน สี
เทาปนน้ําตาล สีเทาปนชมพู หรือสีเทาแยม มีจุดเปนสีแดงปนเหลือง สีน้ําตาลแกปนเหลือง หรือสีแดง เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม พบบริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําเลว 
มักมีน้ําทวมขังบริเวณผิวดินเปนระยะเวลา ๓-๔ เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (ph 4.5-6.5) สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ๑๘๐ เมตรมีความลาดชัน ๐-๑ % ปจจุบันบางแหงใชทํานาบางแหงไมใชประโยชนปลอยใหพวก
พืชริมน้ําข้ึนอยู 
 ปญหาในการใชประโยชนดินท่ีสําคัญคือ ดินเปยกแฉะมากเกินไปเปนขอจํากัดในการเลือกชนิดพืช
ท่ีจะปลูกเพราะบางทีอาจเกิดน้ําทวมทําใหพืชเสียหายได 
 ๒) ดินชุดรอยเอ็ด เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวน สีดินเปนสีเทาออน สีเทาปนชมพู สีน้ําตาล
ปนเทา หรือสีน้ําตาลออน มีจุดปะสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง เกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีถูกพัดมาทับถม
บนลานตะพักลําน้ําระดับต่ํามีการระบายน้ําเลวมักมีน้ําทวมขังบนผิวดินระยะเวลา ๒-๓ เดือน ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑ % 
 ปจจุบันใชประโยชนในการทํานาเปนสวนใหญ บางแหงยังคงเปนสภาพปาอยู ปญหาในการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและเนื้อดินคอนขางเปนทราย 
 ๓) ดินชุดโพนพิสัย เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินรวน ดินเปนสีน้ําตาลปนเทาเขม หรือสีน้ําตาลแกจนถึง
สีแดง และอาจพบจุดปะบางเล็กนอยเกิดจากการตกตะกอนลําน้ําท่ีทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง
และลําน้ําระดับสูงเปนดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมักมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา เปนปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดเล็กนอย สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑ % ปจจุบันใชประโยชนในการปลูกพืชไร บางแหงใชปลูกไมยืนตน 
และบางแหงยังคงสภาพเปนปาอยู 



 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญคือ เปนดินเค็มมีเกลือโซเดียมคลอไรดอยูในดินปริมาณมาก
เกินไปจนเปนพิษตอพืช 
 ๔) ดินชุดอุบล เปนกลุมดินรวน สีดินเปนสีเทาออน เทาปนชมพู น้ําตาล น้ําตาลปนเทา น้ําตาล
ออน มีจุดปะน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลแก เกิดจากการตกตะกอนลําน้ําเกาท่ีพัดพามาทับถมบนลานตะพัก
ลําน้ําระดับต่ํา เปนพวกดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว มักมีน้ําขังบนผิวดิน เปนระยะเวลา ๒-๓ เดือน ดิน
มักมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา เปนปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง เปนดางปานกลาง สภาพท่ี
ราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๘๐ เมตร มีความลาดชัน ๐-๑% ปจจบุันใชประโยชนใน
การทํานา บางแหงเปนกลุมท่ีมีพืชเค็มข้ึนกระจัดกระจายท่ัวไป 
 ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน คือ เปนดินเค็มมีเกลือ โซเดียมคลอไรดอยูในดินปริมาณมากเกินไป
จนเปนพิษตอพืช 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา (แหลงน้ําธรรมชาติ) 
       แหลงน้ําท่ีสําคัญของเขตเทศบาลท่ีสําคัญคือลําน้ําอูน ซ่ึงนอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํา
นานอกฤดูกาลแลว ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลงอีกดวย  
 

1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
 พ้ืนท่ีเขตเทศบาลสวนใหญเปนลักษณะเขตชุมชนเปนบานเรือนท่ีพักอาศัยของประชาชน จึงไมมี
พ้ืนท่ีปาไม 
2. ดานการเมือง /การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  
  เทศบาลตําบลพรรณนานิคม มีจํานวนหมูบานในเขตเทศบาล ประกอบดวย 3 หมูบาน คือ     
หมู  2  บานพรรณา  หมู 6  บานโคกสุวรรณ  และ หมู 10  บานนอยโนนจํานงค  แบงเขตการปกครอง
ออกเปน  8  ชุมชน  คือ  1. ชุมชนน้ําอูนรุงเรือง  2. ชุมชนตลาดเย็น 3. ชุมชนวัดอุฒาจารย 4. 
ชุมชนเจริญสุข  
5.  ชุมชนหลักเมือง  6.  ชุมชนราษฎรอุทิศ  7. ชุมชนตลาดเชา 8.  ชุมชนมิตรไมตรี 
 2.2 การเลือกตั้ง           

                            เทศบาลตําบลพรรณนานิคม ไดแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  ๒ เขตเลือกต้ังมีผูบริหาร ๑ 
คน และสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ ๖ คน 
             ตารางแสดงขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลพรรณนิคม  
 

หมูท่ี ช่ือบาน จํานวนชาย 
(คน) 

จํานวนหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2 
6 

10 
 

บานพรรณา 
บานโคกสุวรรณ 
บานนอยโนนจํานง 

239 
348 
381 

258 
377 
473 

497 
725 
854 

รวม 968 1,108 2,076 
 ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล  ณ  เดือน กันยายน  2559 
 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี 2 ตําบลพรรณนา อําเภอพรรณนา จังหวัดสกลนคร (บางสวน) ประกอบดวย  



- ชุมชนตลาดเย็น (บางสวน) เฉพาะดานทิศใตของถนนศรีสวัสดิ์วิไลถึงจุดตัดกับถนนพินิจวิถีและดานทิศ
ตะวันออกของถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดระหวางถนนพินิจวิถีกับถนนกิจวาทศิลป   
- ชุมชนภูไทพัฒนา (บางสวน) เฉพาะดานทิศตะวันออกของถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดกับถนนนิตโยตั้งแตจุดตัด
กับถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดกับถนนศิริวิชัย 
- หมูท่ี 10 ประกอบดวย ชุมชนหลักเมือง ชุมชนราษฎรอุทิศ ชุมชนเจริญสุข 
เขตเลือกตั้งท่ี 2 ไดแก หมูท่ี 2 ตําบลพรรณนา อําเภอพรรณนา จังหวัดสกลนคร (บางสวน) ประกอบดวย  
- ชุมชนตลาดเย็น (บางสวน) เฉพาะดานทิศเหนือของถนนศรีสวัสดิ์วิไลถึงจุดตัดกับถนนพินิจวิถีและดานทิศ
ตะวันตกของถนนพินิจวิถีตั้งแตจุดตัดกับถนนศรีสวัสดิ์วิไลถึงจุดตัดระหวางถนนพินิจวิถีกับถนนกิจวาทศิลป   
- ชุมชนภไูทพัฒนา (บางสวน) เฉพาะดานทิศตะวันตกของถนนพินิจวิถีถึงจุดตัดกับถนนนิตโยและจากจุดตัด
ถนนพินิจวิถีกับถนนนิตัดถึงลําน้ําอูน  
- หมูท่ี 6 ชุมชนน้ําอูนรุงเรือง ชุมชนตลาดเชา ชุมชนมิตรไมตรี 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม มีจํานวนท้ังสิ้น 2,503 คน เปนชาย  
1,172 คน  
เปนหญิงจํานวน  1,333 คน  จํานวนครัวเรือน  1,371  ครัวเรือน   ความหนาแนนประชากร  1,717 
ตารางกิโลเมตร  
 

ตารางแสดง    ขอมูลประชากรเทศบาลตําบลพรรณนานิคม 
 
หมูท่ี ช่ือบาน ครัวเรือน จํานวนชาย 

(คน) 
จํานวนหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

2 
6 

10 
 

บานพรรณา 
บานโคกสุวรรณ 
บานนอยโนนจํานง 
 

445 
493 
433 

 

276 
426 
465 

284 
475 
562 

 

560 
901 

1,027 

รวม 1,371 1,167 1,321 2,488 
 
 

 ท่ีมา : จากสํานักงานทะเบียนอําเภอพรรณานิคม เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง    ขอมูลประชากรท่ีอาศัยอยูจริงเทศบาลตําบลพรรณนานิคม 
ท่ี ชุมชน ครัวเรือน จํานวนชาย 

(คน) 
จํานวนหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ชมชนตลาดเย็น 
ชุมชนมิตรไมตรี 
ชุมชนน้ําอูนรุงเรือง 
ชุมชนตลาดเย็น 
ชุมชนวัดอุฒาจารย 
ชุมชนเจริญสุข 
ชุมชนราษฎรอุทิศ 
ชุมชนหลักเมือง 
 

76 
96 
81 
89 

145 
143 
105 
101 

82 
74 
86 
99 

159 
124 
116 
122 

66 
89 
81 

100 
141 
157 
149 
143 

 

148 
163 
167 
199 
300 
281 
265 
265 

รวม 836 862 926 1,788 
 

ท่ีมา : ขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙ 
 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
  

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 4 10 14 17 ป 7 10 17 

2 ป 10 10 20 3 ป 7 10 17 

4 ป 14 14 28 5 ป 17 11 28 

6 ป 18 9 27 7 ป 17 14 31 

8 ป 12 18 30 9 ป 9 14 23 

10 ป 15 22 27 11 ป 11 12 23 

12 ป 17 11 28 13 ป 11 11 22 

14 ป 15 15 30 15 ป 12 15 27 

16 ป 14 10 24 17 ป 11 11 22 

18 ป 15 7 22 19 ป 12 10 22 

20 ป 12 13 25 21 ป 16 9 25 

22 ป 20 11 31 23 ป 15 13 28 

24 ป 19 17 36 25 ป 20 21 41 

26 ป 19 24 43 27 ป 12 16 28 

28 ป 12 20 32 29 ป 9 10 19 

30 ป 10 17 27 31 ป 22 16 38 

32 ป 12 16 28 33 ป 16 17 33 

34 ป 19 19 38 35 ป 17 15 32 

36 ป 15 22 37 37 ป 16 19 35 

38 ป 13 18 31 39 ป 17 15 32 

40 ป 20 24 44 41 ป 23 11 34 

42 ป 22 22 44 43 ป 20 13 33 



44 ป 21 18 39 45 ป 23 23 46 

46 ป 24 18 42 47 ป 23 25 48 

48 ป 23 30 53 49 ป 26 24 50 

50 ป 18 17 35 51 ป 28 23 51 

52 ป 18 34 52 53 ป 20 24 44 

54 ป 19 20 39 55 ป 15 25 40 

56 ป 16 21 37 57 ป 17 16 33 

58 ป 16 28 44 59 ป 19 27 46 

60 ป 16 24 40 61 ป 9 32 41 

62 ป 11 24 35 63 ป 16 18 34 

64 ป 13 18 31 65 ป 12 15 27 

66 ป 17 15 32 67 ป 15 17 32 

68 ป 11 15 26 69 ป 11 14 25 

70 ป 9 21 30 71 ป 8 7 15 

72 ป 10 10 20 73 ป 8 3 13 

74 ป 4 7 11 75 ป 4 8 12 

76 ป 2 7 9 77 ป 5 3 8 

78 ป 1 8 9 79 ป 3 7 10 

80 ป 2 2 4 81 ป 1 7 8 

82 ป 2 7 9 83 ป 0 2 2 

84 ป 0 8 8 85 ป 1 4 5 

86 ป 3 2 5 87 ป 1 3 4 

88 ป 3 0 3 89 ป 1 0 1 

90 ป 2 0 2 91 ป 1 1 2 

92 ป 0 3 3 93 ป 0 0 0 

94 ป 0 0 0 95 ป 0 0 0 

96 ป 0 0 0 97 ป 0 0 0 

98 ป 0 0 0 99 ป 0 1 1 

100 ป 0 1 1 
มากกวา 100 

ป 
0 0 0 

ที่มา  :  สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล  ณ  เดือน กันยายน  2559 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  การศึกษาในระบบโรงเรียน   ในปการศึกษา  พ.ศ.  2559    ภายในเขตเทศบาลตําบลพรรณา
นคิม  มีสถานศึกษาท้ังหมด  3  แหง  มีจํานวนนักเรียน 2,503 คน  ตารางแสดงรายการ  ดังนี้  



การศึกษาในระบบ ระดับ 
จํานวน
นักเรียน
หญิง 

จํานวน
นักเรียน

ชาย 
รวม 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน 
โรงเรียนเมธาศึกษา 

กอนประถมศึกษา 38 45 83 
ป. 1 – 6 146 134 280 

โรงเรียนประถมศกึษา กอนประถมศึกษา 79 109 188 
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป. 1 – 6 341 352 693 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย 

ชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6 716 550 1259 

จํานวนท้ังส้ิน 1,320 1,190 2,503 

ท่ีมา:  กองการศึกษา  สํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล ณ   เดือน กันยายน  2559 
 

การศึกษานอกระบบ 
 

กิจกรรมการศึกษา 
จํานวนนักเรียน

(หญิง) 
จํานวนนักเรียน 

(ชาย) 
รวม 

การศึกษาผูใหญข้ันเบ็ดเสร็จ
พ้ืนฐาน 

- - - 

สายสามัญประถมศึกษา 41 98 139 
สายสามัญมัธยมศึกษาตอนตน 284 290 574 
สายสามัญมัธยมศึกษาตอนปลาย 446 478 924 

จํานวนรวมท้ังส้ิน 771 866 1,637 

ท่ีมา:  กองการศึกษา  สํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ขอมูล ณ เดือน กันยายน  2559 

4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม   มีรานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  4  แหง  มีคลินิกแพทย 
จํานวน  2  แหง  มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  1  แหง  สําหรับโรงพยาบาลจาํนวน  1  แหง  อยู
นอกเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
 
 
  

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    สถานการณดานความปลอดภัยทางดานชีวิตและทรัพยสินรวมท้ัง  ความสงบเรียบรอยภายใน
สังคม  เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของตํารวจภูธรอําเภอพรรณานิคม  โดยมีกําลังเจาหนาท่ีท้ังหมด  86 
นาย            เปนตํารวจชั้นสัญญาบัตรจํานวน  41  นาย  เปนนายตํารวจชั้นประทวน 45  นาย  
  



4.4  ยาเสพติด 
   ปญหายาเสพติดในเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรพรรณนานิคมไดแจงใหกับเทศบาลทราบนั้น
พบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีเสพยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 4.5  การสังคมสงเคราะห 
   เทศบาลตําบลพรรณานิคม ใหบริการงานสังคมสงเคราะห ในการใหความชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐ
ท่ีมีตอ ประชาชนทุกกลุม รวมถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน การใหบริการประชาชนเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.
2553 และ     อํานวยความสะดวก เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ผูรับบริการเปนหลัก 
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนสง   

       การจราจร  เทศบาลตําบลพรรณา  มีเสนทางหลักตัดผาน  คือทางหลวงแผนดิน หมายเลข  22  
เชื่อมตอระหวางจังหวัดนครพนม – สกลนคร – อุดรธานี  และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2094 
(สายพรรณานิคม อากาศอํานวย)  ซ่ึงเปนทางหลวงสายท่ีครอบคลุมระหวางพ้ืนท่ีภายในจังหวัดสกลนคร  
รวมท้ังจังหวัดใกลเคียง 

5.2  การใชไฟฟา   
       มีครัวเรือนใชไฟฟา  1,337ครัวเรือน  ในทุกปเทศบาลไดจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ  และคาวัสดุอุปกรณไฟฟา  สําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุด    ปจจุบันสามารถ
ขยายไฟฟาสาธารณะไปแลวประมาณรอยละ  100  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

5.2  การประปา 
  -  จํานวนครัวเรือนใชน้ําประปาท้ังสิ้น  1,230  ครัวเรือน 
  -  หนวยงานรับผิดชอบกิจการประปาคือ  การประปาสวนภูมิภาค 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีใชคือ  526  ลูกบาศกเซนติเมตร 
  -  แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตน้ําประปาเปนแหลงน้ําผิวดินซ่ึงใชจากลําน้ําอูน  ซ่ึงมีน้ําตลอด 
ท้ังปเพียงพอตอการผลิต  
๕.๔ โทรศัพท 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ ๙๐ ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีซ่ึงจะมีความสะดวกในการใชและการ
ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 



 
๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 เทศบาลตําบลพรรณานิคมเปนท่ีต้ังของท่ีวาการอําเภอพรรณานิคมและสวนราชการหลายแหง จึง
มีท่ีทําการไปรษณียประจําอําเภอพรรณานิคมท่ีใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงในเรื่อง
ของการสื่อสารและการขนสงวัสดุ ครุภัณฑ        
  -  เขตเทศบาลฯ  มีโทรศัพทสวนบุคคลรวม  385  สาย 
  -  จํานวนตูโทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาลท้ังสิ้น  4  จุด 
  -  มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลขใหบริการดานไปรษณีย  จํานวน  1  แหง 
  -  มีระบบเสียงตามสายใหบริการดานขอมูลขาวสารในเขตเทศบาล 
  -  มีหนวยงานวิทยุสื่อสารในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล  3  แหง  คือ  สํานักงานปกครองอําเภอพรรณา
นิคม  สถานีตํารวจภูธรอําเภอพรรณานิคม  และสํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร   
    ภายในเขตเทศบาลมีการประกอบเกษตรกรรมนอยมาก  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนอาคาร  
รานคา  การเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีเพียงรอยละ  5  ของพ้ืนท่ีในเขต  พ้ืนท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดคือ  ขาว  
รองลงมาผลไม  ไมดอกไมประดับ  สําหรับพืชผักสวนครัวจะนิยมปลูกตามครัวเรือน 

 6.2  การปศุสัตว 
    ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีจํานวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว  75 ครัวเรือน 

6.3  การบริการ 
ในเขตเทศบาลมีรานคาเอกชนจํานวนมาก โดยสวนมากเปนรานคาเบ็ดเตล็ดท่ัวไป รองลงมาเปนรานอาหาร   
รานเสริมสวย    รานเครื่องใชไฟฟา    รานซอมรถ   รานคาวัสดุกอสรางท่ัวไป   ซ่ึงจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ  
ไดดังนี้ 
  -  สถานีบริการน้ํามัน  1 แหง 
  -  ตลาดสด    2 แหง 
  -  รานคาท่ัวไป   150 แหง   
- รานเสริมสวย      10 แหง 
- โรงแรม /รสีอรท  3 แหง 

 6.4  การทองเท่ียว 
 ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม   ไมมีแหลงทองเท่ียว  แตนอกเขตจะมีแหลงทองเท่ียวทางพุทธศาสนาท่ี
มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป  ไดแก พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน  อาจาโร  ตั้งอยูท่ีวัดปาอุดมสมพร  ตําบล
พรรณานิคม    อําเภอพรรณานิคม   หางจากเทศบาลตําบลพรรณานคิม   2    กิโลเมตร 

 6.5  การอุตสาหกรรม  
   ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ไมมีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานแตมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใชแรงงานภายในครัวเรือนประกอบดวย โรงสีขาว 1 โรง  มีกําลังการ
ผลิต  1  เกวียน/วัน โรงงานผลิตเสาปูน  จํานวน  2  โรง  มีกําลังการผลติ    20  ตน/วนั 
 



 6.6  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  -  รานคาท่ัวไป   150 แหง   
-  ธนาคารใหบริการประชาชน 1 แหง  คือ ธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ  

7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
 7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
 

หมูท่ี ช่ือบาน ครัวเรือน จํานวนชาย 
(คน) 

จํานวนหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2 
6 

10 
 

บานพรรณา 
บานโคกสุวรรณ 
บานนอยโนนจํานง 
 

445 
493 
433 

 

276 
426 
465 

284 
475 
562 

 

560 
901 

1,027 

รวม 1,371 1,167 1,321 2,488 
  
 7.2  ขอมูลดานการเกษตร 
    จําแนกตามลักษณะการใชท่ีดิน 
   เทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีพ้ืนท้ังหมด  1.54  ตารางกิโลเมตร  แบงการใชท่ีดิน
ออกเปน 
   -  พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือพักอาศัย  จํานวน  814.50  ไร 
   -  พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร  ปลูกผลไม  ทําสวน  จํานวน  44  ไร 
   -  พ้ืนท่ีราชพัสดุจํานวน  126  ไร 
 ๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณนานิคม  มีลําน้ําอูน และใชน้ําจากคลอง
ชลประทานเข่ือนน้ําอูน ในการปลูกพืชทางการเกษตร 

 ๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลไดรับการบริการดานน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคจาก
สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน 
 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานิคม นับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองคกร
ทางศาสนาในพ้ืนท่ี ประกอบดวยวัด   2  แหง ไดแก 
1. วัดอุฒาจารย   หมู 2 บานพรรณา 
2. วัดสุทธิมงคล   หมู 6 บานโคกสุวรรณ  
 ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
ประชากรสวนใหญ เชื้อชาติเดิมเปนภูไท มีบุญประเพณีท่ีถือปฏิบัติเปนประจําแตละเดือน ดังนี้ 



เดือนอาย บุญสูขวัญขาว คือ เม่ือเก็บเก่ียวขาวเสร็จเรียบรอย จะนําขาวสวนหนึ่งตามศรัทธาไปรวมกันท่ีวัด
แลวนิมนตพระมาสวดทําพิธีเพ่ืออัญเชิญคุณขาว 
เดือนสาม บุญขาวจี่ คือ เม่ือถึงวัน ๑๕ คํ่า เดือนสาม จะนําขาวเหนียวมาปนเปนกอนแลวนําไปจี่ โดยนํา
ขาวจี่ไปตักบาตร 
เดือนส่ี บุญพระเวส คือ บุญประเพณีท่ีทํากันอยางใหญโต มีการแหพระเวสสันดรเขาเมือง มีการเทศน
มหาชาติและการขอฟาขอฝน 
เดือนหา บุญสงกรานต คือ บุญประเพณีประจําป ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๒-๑๕ เมษายน ของทุกป มีการ
ทําบุญสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุและผูท่ีเคารพนับถือ รวมท้ังการขอพรจากผูสูงอายุ ผูเฒาผูแกของ
หมูบาน 
เดือนแปด บุญเขาพรรษา คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะไปทําบุญ แหเทียน ผาอาบน้ําฝน ถวายพระท่ีวัด
เพ่ือพระสงฆจะไดจําพรรษาไดตลอด ๓ เดือน 
เดือนเกา บุญขาวประดับดิน คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะนําขาวปลาอาหารไปทําบุญท่ีวัดและแบงขาว
ปลาอาหารจํานวนหนึ่ง ไปบูชาดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนดิน 
เดือนสิบ บุญขาวสารท คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะนําขาวหอเล็ก อาหารหวานคาว และกระยาสารท ซ่ึง
ทําจากขาวตอก ถ่ัว งา น้ําตาล มะพราว คลุกใหเขากัน นําถวายพระ 
เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา คือบุญประเพณีท่ีเม่ือถึงวันออกพรรษา ชาวบานจะไปเวียนเทียนท่ีวัด กอน
วันอกพรรษา บางหมูบานจะมีการแหปราสาทผึ้ง โดยนําข้ีผึ้งมาทําเปนรูปปราสาทแหไปถวายวัด รุงข้ึนจึง
เปนวันออกพรรษา ในตอนเชาจะมีการทําบุญตักบาตร 
เดือนสิบสอง บุญกฐิน คือ บุญประเพณี เม่ือออกพรรษาแลว ทุกหมูบาจะมีการทอดกฐินถวายท่ีวัดใน
หมูบาน หรือวัดอ่ืน ๆ ตามศรัทธา สวนบุญผาปานั้นจะทําไดทุกเดือนตามแตศรัทธา 
ความเช่ือ ประชากรสวนใหญมีความเชื่อท่ีถือปฏิบัติกันเปนประจํา คือ การนับถือผี เชน ผีหลักเมือง ผีปูตา 
หมอเหยา หมอดู ผีบานผีเรือน ผีปา ผีนา ฯลฯ 
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ไดแก การจักสาน ซ่ึงเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดท่ีนาสนใจ 
เนื่องจากมีการผลิตตลอดป วัสดุในการจักสานสามารถหาไดในทองถ่ิน   มีการทอผาฝาย ขอจํากัดยังขาด
การเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง ท้ังดานการประชาสัมพันธและการตลาด 
 ภาษาถ่ินท่ีใช ไดแก ภาษาภูไท  
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติแรธาตุท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2557-2560) 
1.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดรับและการเบกิจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 

1.1 สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2553 – 2557)  
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) ข้ึนมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2556 – 2558) (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) อันมี
ลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืน
มาดําเนินงานให  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

ท้ังนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้       
ปงบประมาณ .ศ. 2557   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 35 18 51.42 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 21 15 71.42 
3. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 53 38 71.70 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -  

รวม 109   

การตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
รายรับตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 37,180,656.24  บาท แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     427,699.๘0  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  249,675.๐๐  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,216,691.70 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    143,645.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     11,566,773.74 บาท 



หมวดรายไดจากรัฐบาล    10,963,845.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)  3,566,490.๐๐ บาท 
รายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๒5,619,164.25 บาท แยกเปน 
  งบกลาง      1,413,864.56.00 
 บาท 
  งบบุคลากร     9,492,223.64 บาท 
  งบดําเนินการ     8,481,031.05 บาท 
  เงินอุดหนุน     ๑,762,111.00 บาท 
  งบลงทุน(คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 681,955.00  บาท 
  เงินอุดหนุน     1,983,600.๐๐ บาท 
หมวดรายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 3,566,490.๐๐ บาท 

งบประมาณป พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 35 18 51.42 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 21 15 71.42 
3. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 53 38 71.70 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -  

รวม 109   

การตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รายรับตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 32,032,719.๗2  บาท แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     426,5๖2.๘4  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  341,๒๕6.๐๐  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,008,054.24 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    44,653.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     13,586,047.64 บาท 
หมวดรายไดจากรัฐบาล    12,424,200.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)  4,201,946.๐๐ บาท 
รายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๒0,749,249.15 บาท แยกเปน 
  งบกลาง     469,655.00  บาท 
  งบบุคลากร    10,240,345.73 บาท 
  งบดําเนินการ    4,800,747.42 บาท 
  เงินอุดหนุน    ๑,762,111.00 บาท 
  คาครุภัณฑ    3,800.00  บาท 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   ๒,๒๔๙,๗๒๐.๐๐ บาท 
หมวดรายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 3,472,590.๐๐ บาท 



ปงบประมาณ .ศ. 2559   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 35 18 51.42 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 21 15 71.42 
3. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 53 38 71.70 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -  

รวม 109   

    
รายรับตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 30,452,772095  บาท แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     442,971.38  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  256,219.๐๐  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    844,401.17 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    24,020.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     12,394,201.40 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    10,002,702.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)  6,488,255.๐๐ บาท 
รายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 จํานวน ๒1,726,646.10 บาท แยกเปน 
  งบกลาง      528,021.50  บาท 
  งบบุคลากร     10,031,830.00 บาท 
  งบดําเนินการ     4,610,189.60 บาท 
  เงินอุดหนุน     ๑,775,000.00 บาท 
  งบลงทุนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   100,400.00  บาท 
  หมวดรายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 4,682,205.๐๐ บาท 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐  
ตั้งประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓6,00๐,๐๐๐ บาท   แยกเปน 
หมวดภาษีอากร     479,000.00  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  366,500.00  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,330,250.00 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    80,000.00  บาท 
ภาษีจัดสรร     14,744,250.00 บาท 
หมวดรายไดจากรัฐบาล    19,000,000.00 บาท 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  หมวด ๖  ขอ 29  และระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เ พ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป   
 เทศบาลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยไดมีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  ซ่ึงเทศบาลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้ 
     ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  53.89  
จากการท่ีสํารวจความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทากอน พบวา ประชาชนใหความพึง
ใน ดังนี้  
- พอใจมาก                       รอยละ  55.58 
- พอใจต่ําสุด   รอยละ  52.20  
         ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  57.29 
จากการท่ีสํารวจความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทากอน พบวา ประชาชนใหความพึง
ใน ดังนี้  
- พอใจมาก                       รอยละ  62.39 
- พอใจต่ําสุด   รอยละ  52.20  
     
          ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  66.59   
ระดับพอใจ   
- พอใจมาก                       รอยละ  68.43 
- พอใจต่ําสุด   รอยละ  65.35  
   ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  รอยละ  70   
ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 



2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เพ่ือแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผล
จากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   
1.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
4.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
5  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
6.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ไมมีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
11. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
12 ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
13. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.2 ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถดําเนินการไดตามท่ี
ประชาชนตองการเฉลี่ย 3 ป  ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  
ดังนี้ 
 1. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทํา
ใหเทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
 2. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลทากอน เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง ยังมีการกอสรางและซอมแซมเรื่อยๆ เนื่องจากจํากัดดวยงบประมาณในการบริหาร 
 3. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําให
ไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ 
 4. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ  
 



3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปญหา 
1)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
4)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
5)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได  
อุปสรรค 
1)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม
เพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี 
 
 แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
3)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไข
ปญหาเรื่องน้ําประปา   
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล 
 
 
 
  



  ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ปญหา 
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
2)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
3)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 
1)  เทศบาลตําบลพรรณานิคมมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการ
ของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  
2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               
3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    
5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไข
ปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุก
ป 
(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล 
 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปญหา 
1)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 



3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
อุปสรรค 
1)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม
เพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี  
   แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  
3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
2)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
 
 

************************** 
  
 

 

     
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 3  
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดาเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558-2559) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป)ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนา
ไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนด  
ยุทธศาสตรชาตใินระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี
การ บูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน
ในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึง
ผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”
เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข 
อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

 (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม          
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระสําคัญ ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพ 

ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

1.การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                     2.การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
                     3.การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
                     4.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๒๐ 
 



5.การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ   

6.การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
2  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   เพ่ือใหประเทศ 

ไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอําหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน
ผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิง
ยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 

1.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง 
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

2.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอําหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอําชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อําหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน  

1.การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

2.การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

3.การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๒๑ 
 



4.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและ 
สังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปน
ไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคม
ท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอม   เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา 
รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบรหิารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง                      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

     ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) และรัฐบาล ประกอบดวย 
๑)  ยุทธศาสตรหลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิด 

ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ัง 

คงและยั่งยืน ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

๒)  การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได

กําหนดประเด็นท่ีดําเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบดวย   
๒.๑)  การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
๒.๓)  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
๒.๔)  การปองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปญหาท่ีดินทากิน 
๒.๖)  การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
๒.๑๐) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
๒.๑๒) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรนา 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให 

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  การกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน 
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

เปาหมาย 
  1 .การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา

รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ 
ท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

 2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
3. การลดความเหล่ือมลาในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ท้ังดาน 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน 

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน
การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขา
การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํา
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงาน
ไทย 

1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศ

และตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของ
ประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวาง 
เมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐาน
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม 

เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
ระดับท่ีจําเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ัง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบรกิารโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ัง
ทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม
ตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว 
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน 
โลจิสติกสและพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศเปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ
ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดย

ชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู 
ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพ
เพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๒๖ 
 



การศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพคร ู ท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 

ใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ัง 

ระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู 

2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลาและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง
สงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของ
การดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับ
ผูสูงอายุ 

3 การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
3.1การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิม 

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมี
มาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันให
การใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนนุปจจัยการผลิต 

 3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสราง 
ภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยาง 
หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบ 
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สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ 
ภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทากินในท่ีดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดันพรบ.
ทรัพยากรน้ํา และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม 
รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.4การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง  ดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ี
ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน  สงเสริมและ 
เรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงาน
ดานอานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง 

4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ  ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดให 
นักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวก
ดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
  5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน 
ธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุก
ภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ
ระบบนิเวศนและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทํา
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ฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการ
ถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ํา
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกร
บริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความ
จําเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอ
สภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ี 
ใชแลว ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษี
และคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ 
ประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุม 
มลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต 
สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัย
ของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทํา 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการ
ปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเนื่อง 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางให 
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ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล
ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัป
ชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและ
เชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สราง 
ผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)        
       ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
ขณะนี้รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนไดกําหนดวิสัยทัศน
ในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไววา “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”        
       ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย ๖ยุทธศาสตร 
ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
       เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวม
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของ
ยุทธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับ
ตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๖ ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึน
ในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เปนสําคัญ 
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    ๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอ
สังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การ
สรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคม        
       ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสให
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสราง
โอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสู
การลดความยากจนและความเหลื่ อมล้ํ า อันจะนํ า ไปสู การลดความขัดแย ง ในสั งคมไทย        
        ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวง
โซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและ
บริการท่ีเปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และ
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาค
การผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรม
อากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจ
การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาคเปนตน        
       ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวก
ตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนให
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๓๑ 
 



เปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว        
               ๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน    

มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใต
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการ
ใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน                        
         5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่ง
และย่ังยืน  ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝง
ทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง (๕) สราง
ความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ 
ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (๘) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
ม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาดานความม่ันคง 
             ๖) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได
อยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) 
การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจาย
อํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทย
ปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ให
ป ร ะสบผลสํ า เ ร็ จ แล ะบร รลุ เ ป า หม าย ท่ี ว า ง ไ ว ต า มกรอบ ในอนาคตประ เทศ ไทยป  ๒๕๗๗ 
           ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนน
การพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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เดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐานการพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลและการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 
            ๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงให
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา 
เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
ความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญ
ใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและ
องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับ
ดักประเทศรายไดปานกลางและกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 
             ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหม
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมี
สาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนา
พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือ
น้ําลึกทวาย                           
            ๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  

กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและ
พัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงาน
ตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การ
ประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การ
เตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับ
และสอดคลอง กับการดํ า เนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภู มิภาค อาทิ  Regional 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๓๓ 
 



Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวาง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดาน              
โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ ก า รล ง ทุ น เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ นา  ร ว ม ท้ั ง เ ป น ฐ า นคว าม ร ว ม มื อ ใน เ อ เ ชี ย 
        
1.3   แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แนวทาง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1) เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแขงขัน        
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1) เรงตอยอดและใชประโยชนจากความตกลงตางๆ ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 
  1.2) สรางความม่ันคงและความสมดุลดานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชประโยชนจากโครงการความรวมมือ อิระวดี - แมโขง - เจาพระยาหรือ ACMECs 
  1.3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรท้ังในและนอกเขตชลประทาน 
  1.4) เพ่ิมความม่ันคงของอาชีพเกษตรเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอยให อยูได 
  1.5) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
  1.6) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ใหมีบทบาทในภาค มีความเข็มแข็งมากข้ึน 
  1.7) พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพ้ืนฐานองคความรูภูมิปญญาไทย 
  1.8) เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวและภาคบริการ 
  1.9) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2) พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1) พัฒนาคุณภาพคน ใหพรอมรองรับโอกาสดานอาชีพ 
  2.2) พัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถรองรับคนทุกวัย 
  2.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานดานเกษตร 
  2.4) สงเสริมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม เพ่ือปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมีศีลธรรม 
  2.5) สงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเนนท้ังทางดานการรักษาและการปองกัน 
  2.6) พัฒนาบริการดานสุขภาพ 
 3) สรางความเปนธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1) สรางโอกาสและความม่ันคงในการอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความสําเร็จของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตร 
  3.2) การรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม 
  3.3) สรางความเขมแข็งทุนทางการเงินของชุมชน 
  3.4) เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชน 
  3.5) พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองนาอยู 
  3.6) เสริมสรางความม่ันคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมอยาง
ท่ัวถึง และเปนธรรม 
 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1) อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพ้ืนท่ีปาไม 
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  4.2) สงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาและดูแลรักษาปาไม 
  4.3) การคนหาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
  4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  4.5) พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทาง กายภาพของพ้ืนท่ีและ
พัฒนาระบบชลประทาน 
  4.6) ควบคุม กํากับ ดแูล คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน 
  (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๓ - ๒๒๔) 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 ไดใหความสําคัญกับ ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทาง
เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก 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 เพ่ือใหเอ้ือตอ
การตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single  Stop  Inspection  :  SSI  ท่ีดานมุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
 ๓) พัฒนาการทองเท่ียว  โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 ๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเนนสงเสริมให
พ้ืนท่ีชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา  ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก  ไมดอกไมประดับ  
และผลไม  และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม  เชน  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ใหมากข้ึน ควบคูกับการ
สนับสนุนการทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
 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 เพ่ือขยายโอกาสทางการลงทุนของ
ประเทศไทย และจังหวัดสกลนคร   
 3) เรื่องการทองเท่ียว จะพิจารณาจังหวัดสกลนครใหเปน “เมือง  ๓  ธรรม” เพ่ือใหเปนท่ีรูจัก  
และจูงใจใหผูคนภายนอกมาทองเท่ียวสกลนคร  ซ่ึงนอกจากจะสงผลตอการสรางเม็ดเงินเสริมรายไดในพ้ืนท่ีได
อยางดีแลว  ยังเปนการสรางความตระหนักรู  และความภาคภูมิใจในบานของตนแกคนสกลนคร 
 จังหวัดสกลนครนั้นไดชื่อวา “เมือง ๓ ธรรม” ไดแก  เมืองแหงธรรมะ  เมืองแหงธรรมชาติ  และ
เมืองแหงวัฒนธรรม กลาวคือ จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารยท่ีเปนอริยสงฆ อาทิ หลวงปู ม่ัน ภูริทัตโต           
หลวงปูฝน อาจาโร ซ่ึงไดรับความเลื่อมใส และการสักการบูชามิเสื่อมคลาย รวมท้ังการมีสถานท่ีสําคัญทาง
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ศาสนา จึงมีพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไปมาเท่ียวชมอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึ่งไดชื่อวาเปนเมืองแหง
ธรรมะ และจากการท่ีมีภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุท่ีหลากหลายของเทือกเขาภูพานอันอุดม
สมบูรณดวยพันธุพืชท่ีหลากหลาย  ของเทือกเขาภูพานอันเปนท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติ ๓ แหง นอกจากนั้น 
ยังมี “หนองหาร” อันเปนแหลงน้ําจืดท่ีกวางใหญมาก ขนาดพ้ืนท่ี ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร  มีเกาะตาง ๆ      
กวา ๒๐ เกาะ เหลานี้จึงไดชื่อวาเปนเมืองแหงธรรมชาติ อีกประการหนึ่งก็คือ เปนเมืองแหลงชุมชนตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร และเปนเมืองเกาแก มีชนเผาพ้ืนเมือง จํานวน ๖ เผา ไดแก เผาภูไท เผาญอ ไทโส    
ไทกะเลิง ไทโยย ไทลาวอิสาน คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซ่ึงแตละชนเผาและแตละเชื้อชาติ  
มีวัฒนธรรมท่ีโดดเดนสืบทอดและยึดม่ันในวัฒนธรรมประเพณีจากรุนสูรุนตลอดมา และอยูดวยกันดวยความ
รักสามัคคี เปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเปนท่ีมาของการเปนเมืองแหงวัฒนธรรม นอกจากเปน
เมือง ๓ ธรรมดังกลาวแลว จังหวัดสกลนครสงเสริม ๑๙ ผลสําเร็จท่ีโดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 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 
5) การปรับปรุง ซอมแซม ขยายเสนทางคมนาคมทางบกใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมทุก

เสนทาง 
6) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงสูการคาและการลงทุนในอนุภูมิภาค 
7) การขยายเขตโทรศัพทสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
8) การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพ่ือปองกันการทวมขังของน้ําในฤดูฝน 

 ดานเศรษฐกิจ 
1) การใหความรูในการประกอบอาชีพ ดานเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน 
2) การสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ ศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป 
3) การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร และผลิตภัณฑ ผาไหม ผาคราม คุณภาพ P.GMP. 
4) การจัดตั้งศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป 
5) การขยายชองทางการตลาด พรอมท้ังประชาสัมพันธสินคาทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย 
6) การจัดหาแหลงเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับการประกอบอาชีพ 
7) การพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีมีอุดมสมบูรณเหมาะสมในการเพาะปลูก 
8) การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชแตละชนิด 
9) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
10) การควบคุมราคาปยจัยการผลิต เชน เครื่องมือเกษตร อุปกรณเกษตร คาแรงงาน 
11) การสงเสริมอาชีพแกประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย 
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12) การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม การปรับปรุงคุณภาพพันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณภาพ 
13) การสงเสริมกลุมทอผายอมคราม 
14) การกําหนดคาแรงงานข้ันต่ําใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน 

 ดานการศึกษา 
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสูการบริหารการพัฒนาและการแกไข

ปญหาเชิงพ้ืนท่ี 
2) การพัฒนาดานการศึกษาท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและรองรับการกาว

เขาสูประชาคมอาเซียน 
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 
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 

และการมีสวนรวมทางการเมือง 
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๔) การใหความรูแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 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 
 พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวน ในจังหวัด
สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

คานิยมของจังหวัดสกลนคร “อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 
 อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสกลนคร ท้ังโดยการ
เกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจากภูมิลําเนาอ่ืนๆ  ท่ีเขามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
 รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัย ท่ีปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนเมืองท่ีนา
อยู ดวยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเปนสกลนคร 
 ทําเพ่ือสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ขาราชการท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความ
รักสกลนคร การปฏิบัติหนาท่ีการงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เปนการทํางานดวยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร 
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จึงตองเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 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 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุล
และยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
 

   2.ยุทธศาสตรของเทศบาลตําลพรรณานิคม 
2.1  วิสัยทัศน  

                 “มุงสูเมืองนาอยู   ควบคูคุณธรรม   
  นําการศึกษา    พัฒนาเปนเลิศ” 

2.2  ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลพรรณนานิคม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ในชวงป  

๒๕๖๑-๒๕๖๔ ไว ๕ ยุทธศาสตร ไดแก 
๑) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 
๒) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
๓) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๔) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

2.3  เปาประสงค 
๒.๓ เปาประสงค 
  ๑) เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  ๒) เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓) เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะในชุมชน 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๓๙ 
 



  ๔) เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๕) เพ่ือบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

1) กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2) กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
2.5 คาเปาหมาย 

1.เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลใหมีความสะดวก 
และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคม
ขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ให
มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสู
ตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตร
สรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน  

3.เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดาน 
สุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการและสังคม  ดานสาธารณสุข ดานกีฬา  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายใน 
ชุมชนซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ทํางานของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

2.6  กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
                     (1)  การปรับโครงสรางพ้ืนฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว 
                     (2)  การพัฒนาแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3)  การสงเสริมเกษตรอินทรีย 
   (4)  การสงเสริมการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ    
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
            (1)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
   (2)  การอนุรักษฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (3)  จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีทองเท่ียวสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
                     (1)  การจัดการศึกษาและสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
  (2)  สงเสริมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 

(3)  การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก  คนชรา 
คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน 

(4)  การสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
(5)  การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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(6)  การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองคกรเอกชน 
(7)  การสงเสริมสนับสนุนแลพัฒนาการประกอบอาชีพ 
(8)  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  
 (1)  การอนุรักษ ฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (2)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
                       (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดลอม          

และมลพิษตางๆอยางถูกสุขลักษณะ 
    (4)  การสงเสริมและพัฒนาตําบลใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 (1)  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารรูปโภค                                  

และสาธารณูปการ 
 (2)  การปองกันรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3)  การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 
  (4)  การแกไขปญหายาเสพติด การทุจริต  คอรัปชั่น 
  (5)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย 

    (6)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ   
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
             เทศบาลตําบลทากอน  จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ   
              เศรษฐกิจและเกษตรกรรมกาวหนา  สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
ชุมชนมีรากฐานท่ีเขมแข็ง 
 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนใน
การนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรง
สรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชน
สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะห

ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ ของ
ทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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เปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการ
พัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค 
SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และ
ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

 
 แนวทางการ

พัฒนา 
จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

ดานเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   การเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได 

เปนแหลงตลาดท่ีสําคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะแก

การทําการเกษตร 
-   มีโครงสรางการคมนาคมขนสงสามารถ 
   ติดตอไดตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน 
- มีความรวมมือกันทุกฝายไมมีความขัดแยงกันเองในชุมชน เปน

ตน 
- มีแหลงผลิต มุง เปล ผาหมเปนตนสามารถสรางรายไดใหคน
ในชุมชน 

จุดออน 
-  ขาดการจัดการ
ดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
-  ขาดการรวมกลุมท่ี

เขมแข็งเพ่ือ
รวมกันเปนกลุม
ผูผลิตบางกลุม 

-  ปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 
-  ไมมีแหลง

ทองเท่ียวในตําบล 
 โอกาส 

-  รัฐบาลใหความสําคัญในการกระจายอํานาจ      -  ภาวะวิกฤต
ดานอาหารโลกทําใหรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุนสงเสริม
การปลูกพืชท่ีเปนอาหารเพ่ิมมากข้ึน 
 

อุปสรรค 
- สภาวการณทาง
เศรษฐกิจใน
ระดบัประเทศ 
ภูมิภาคสงผลตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
ชาวบานยังตอง
รับภาระหนี้สิน
ตอเนื่อง 

ดานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
-  ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
-  มีศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี เอ้ือ
เฟอเผื่อแผ  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตําบลท่ีมีความพรอมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเปนสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสรางความพรอมให
เปนแหลงวัฒนธรรม 
-  มีปราชญและภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนมากท่ีมีศักยภาพในการ

จุดออน 
-  คนบางกลุมขาด

จริยธรรม 
คุณธรรม ขาด
ระเบียบวินัย 

-  คานิยมยึดติดกับ
วัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุมเฟอย
แพรกระจายเพ่ิม
มากข้ึน 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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 แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

พัฒนา  
 

 โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติจะทําใหภายในจังหวัดมีการจัด

การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตางๆ    ใน
เขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2542 ให เทศบาล. มีอํานาจหนาท่ีจัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู 
เผยแพรถายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
มากข้ึน 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

อุปสรรค 
-  สื่อตางๆ เชน 

โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต เขามี
อิทธิพลตอเด็กและ
เยาวชน ทําให
กระแสบริโภคนิยม
และวัตถุนิยม
รุนแรงมากข้ึน 
ทําลายวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของ
ประชาชน  

 
 
 
 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงขายการคมนาคมท่ี สามารถติดตอไดตลอดท้ังทองถ่ิน 

อําเภอและจังหวัด 
 
 
 

จุดออน 
-  การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน
เปนไปอยางลาชา 
เพราะมี
งบประมาณจํากัด
ในการนําไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหลง
น้ําขนาดใหญ
สําหรับนําไปผลิต
น้ําประปา 

-ไฟฟาสูพ้ืนท่ี
การเกษตรยังไม
เพียงพอ 

 โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.

2542 ไดทําให เทศบาล.มีรายไดเพ่ิมข้ึนในการนําไปพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังดานอ่ืน ๆ 

-  

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ 
ความเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะโลกรอน 
การเกิดภัยธรรมชาติ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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 แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

 ท่ีรุนแรงมากข้ึนสงผล
กระทบตอระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน ทํา
ใหถนนชํารุดเสื่อม
โทรมเร็วกวาปกติ 

ดานสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3 แหงในเขตพ้ืนท่ี และ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถใหบริการดาน
สาธารณสุขแกประชาชนไดดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุมชมรมผูสูงอายุท่ีเอาใจใสในการใหความสําคัญเรื่อง
สุขภาพผูสูงอายุในตําบล 

ทากอน 

จุดออน 
-  ประชาชนบางกลุม

ไมใสใจสุขภาพ
อนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

 

 โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลไดงายเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมหางไกล 

อุปสรรค 
- ตําบลทากอนยังไม
มีรถพยาบาล ทําให
การขนสงผูปวย
ฉุกเฉินลาชา และอยู
หางไกลจากโร
พยาบาล  

ดานพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

ทองถ่ิน มีการรวมกลุมในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง

และเปนธรรม 
-   ผูนํามีความรูความสามารถ มีภาวะความเปนผูนํา มีศักยภาพ

ในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน  มีความเปนตัวของ

ตัวเองสูง 

จุดออน 
-  ประชาชนยังขาด

ความรูกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับ
ประชาชน 

-  
 
 

 โอกาส 
-  รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน สงเสริมการ

กระจายอํานาจสูทองถ่ินและเปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

  

ดานพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุมสตรี อสม./กองทุน

หมูบาน/อปพร.  
 โอกาส 

จุดออน 
-  ปญหาความไม

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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 แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
ไดใหอํานาจหนาท่ี เทศบาล. ในการจัดบริการสาธารณะ
ทางดานสวัสดิการสังคมมากข้ึน 

-   นโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
จริงจัง ซ่ึงถือเปนวาระแหงชาติ 

-  ปญหาการพนัน 
-  กลุมองคกรตางๆ 

ไมเขมแข็ง 
-  การแพรระบาด
ของยาเสพติดใน
หมูบาน 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดลอมมีสภาพท่ีดีพ้ืนท่ี 40% ของตําบลทากนเปนปา

ไม ซ่ึงมีการอนุรักษบางพ้ืนท่ี ทําใหสภาะแวดลอมนาอยู  
-  
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปองกัน และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

 

จุดออน 
-  ประชาชนขาด

จิตสํานึกในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

-  การใชทรัพยากร
ไมคุมคา ฟุมเฟอย  
 
อุปสรรค 
- เกิดไฟปาเผาผลาญ
ตนไม ทุงนา  ทําให
ตนไมบางสวนไม
สามารถเติบโตได 

 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลทากอน จากการไดทํา
ประชาคม    หมูบาน  และใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)  และขอมูลการจัดทําแผน ชุมชนของตําบล   
ทากอน  สรุปไดดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทากอนขอบขาย

และปริมาณของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 

      ลักษณะของปญหา 
       - เน่ืองจากถนนภายในหมูบาน 

สวนใหญเปนถนน คสล.  ซึ่งไมไดมาตรฐาน เมื่อฝนตก
จะทําใหนํ้าทวมขัง ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ 
๑.๒  ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

      ลักษณะของปญหา 
      - ไฟฟาสาธารณะในหมูบานซึ่งไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน อาจกอให เ กิด

 
 
 

-พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต เทศบาล
ยังประสบปญหาการคมนาคมไม
สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต 

 
 
 
- เทศบาล จัดงบประมาณในการกอสรางและ
ปรับปรุงตลอดจนซอมแซมถนนในเขตตําบล
ทากอน อยางตอเน่ืองรวมท้ังกอสรางถนน
คอนกรีต/ลูกรัง 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทากอนขอบขาย

และปริมาณของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

อาชญากรรม ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
ได 
๑.๓ ปญหานํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 

      ลักษณะของปญหา 
       - ไมมี นํ้าประปาใช ทุกครัวเรือน ระบบ

ประปาท่ีมีอยูขณะน้ียังไมเพียงพอตอความตองการใช
ของราษฎร        

     - ไมมีภาชนะสําหรับเก็บกักนํ้าเ พ่ือการ
บริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปญหา 
      - ขาดแคลนแหลง นํ้าขนาดใหญเ พ่ือใช

สําหรับการเกษตร 
 
 

เทศบาล 
 
 
 
-จํานวน 8 หมูบาน ตองการ
ขยายเขตประปา 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืน ท่ี ทุกหมู บ านในเขต 
เทศบาล. 

 

 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/กอสรางประปาเพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บนํ้า 
 
 
 
 
 
 

-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณใหการในการขุด
ลอก หวย,หนอง,คลอง,บึง ในพ้ืนท่ีการเกษตร
,ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร,กอสรางทอ
สงนํ้าเพ่ือการเกษตร,คลองสงนํ้า,คลองระบาย
นํ้า  

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
    ลักษณะของปญหา 

- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําใหไมมีอํานาจ
ตอรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางสวนวางงาน และวางงานแฝง 
เน่ืองจากไมมีการประกอบอาชีพเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหลงเงินกูดอกเบ้ียต่ําเพ่ือการเกษตร 

 
 
 

-  ประชากรวัยทํางานท่ีไมมีงาน
ทํา และงานท่ีทําอยูไมมั่นคง 

-  เยาวชนบางสวนท่ีจบ
การศึกษาภาคบังคับแลวไมได
ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

-  กลุ ม สตรี / กลุ ม แม บ าน ท่ี
ตองการอาชีพเสริม 

 
 
 

- เทศบาล.จัดฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎร 
- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมในการประกอบ

อาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

๓.  ปญหาดานสังคม 
     ลักษณะของปญหา 

- ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน และ
นักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา ยาอี 

- ปญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่ม
สุราและของมึนเมา ทําใหขาดสติ คึกคะนอง 

- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรี ยนในเขตเทศบาล
ตําบลทากอน 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โดยใหเทศบาลฯ
ดําเนินการเชิงรุกรวมกับผูนําทองท่ีและ
ตาํรวจ ในการปองปราม แตงตั้ง อปพร.
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย
ในเทศกาลตางๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้ อ เครื่ องมือ
เครื่องใชดานการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมข้ึน 

๔.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
     ลักษณะของปญหา 

-    งบประมาณมีไมเพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมือง 

การปกครอง 

- ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดสงบุคลากร
เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทากอนขอบขาย

และปริมาณของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 
 
 
 

- เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 

- การอบรมใหความรูแกประชาชนดาน
การเมือง การปกครอง 

5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปญหา 
-  สถานท่ีใชบริการดานขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง 

ไมมีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ ท่ีอานหนังสือพิมพ
หมูบาน 

-  กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารไรพรมแดน
นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอสังคม
และครอบครัว ทําใหละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
        

 
 
 
- เทศบาลฯจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม 

ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อัน
ดีงามของทองถ่ิน 

 - จัดสรรงบประมาณในการกอสรางแหลง
เรียนรูประจําตําบล/หองสมุดชุมชน/ท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

 
 

๕.  ปญหาดานสาธารณสุข 
     ลักษณะของปญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลานกีฬา/
สวนสาธารณะ 

- การใชยาโดยไมปรึกษาแพทย 
- สารเคมีตกคางในรางกายเน่ืองมาจากการทํา
การเกษตร 

 
 

- วัยแรงงาน เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบล  

 
- เทศบาลฯ จั ดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

- กอสรางลานกีฬา/สวนสาธารณะประจํา
ตําบล 

- ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจําหมูบาน 

6.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ลักษณะของปญหา 
-  ปญหาปริมาณขยะในหมูบาน/ทางสาธารณะ 

เพ่ิมข้ึนทุกป 
-  หวย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแล

บํารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคมี 
 

 
 
 
 

- ท่ีสาธารณะ  
-  หวย หนอง ลําคลอง  

 
 
- เทศบาลฯจัดหา ท่ีรองรับขยะ ท่ีอาจมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
- รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกการใชวัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะท่ียอยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 

-  เทศบาลฯจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูกปา การ
ปลูกหญาแฝก การปลอยพันธุสัตวนํ้า การ
ปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 1.  ดานกายภาพหรือโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองใหไดมาตรฐาน และ
ซอมแซม บํารุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย  
 1.2 กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบระบายน้ํา ใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว 
รวมถึงการจัดวางระบบปองกันน้ําทวมในชุมชน 

1.3 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึง  
 1.4 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณจราจรในจุดท่ีสําคัญ  
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 1.5 จัดวางระบบผังเมือง เพ่ือใหสามารถพัฒนาเมืองไดอยางเปนระบบ 
2. ดานการศึกษา 

 2.1 จัดการศึกษาในระบบใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ ใหมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับความตองการในทองถ่ินรวมถึงการจัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล 
 2.2 สงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

2.3 ฟนฟู อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม    
 2.4 จัดใหมีสภาเด็กและเยาชนเทศบาล  
 3. ดานสาธารณสุข 

3.1 การสรางสุขภาพ การปองกันโรค การเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการ
ความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชน  

3.2 สงเสริมสนับสนุนบทบาทหนาท่ีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสรางสุขภาพ       
ภาคประชาชน   

3.3 จัดใหมีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธีตั้งแต 
ตนทาง  

3.4 สงเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนใหมากข้ึน  
4. ดานคุณภาพชีวิต 

 4.1 สงเสริมอาชีพ พัฒนารายได 
4.2 จัดสรางสถานสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สนามกีฬา และ สวนสุขภาพในชุมชน 
4.3 จัดตั้งเครือขายการเฝาระวังปญหา ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาครอบครัว ปญหา       

ทางวัฒนธรรม   
 4.4 สงเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี ชมรมผูสูงอายุ  ชมรมผูพิการ สภาเด็กและเยาวชน  
 5. ดานเศรษฐกิจ  
 5.1 จัดใหมีสถานท่ีในการประกอบอาชีพ การคา การลงทุนของประชาชนมาก 
 5.2 สนับสนุนใหประชาชนไดรับความเปนธรรม ในการซ้ือขายสินคาในราคาท่ีถูก 
 5.3 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ เชน ตลาดนัด เปนตน 
 5.4 สรางแหลงทองเท่ียวสําหรับประชาชนในทองถ่ิน เชน การพัฒนาริมตลิ่งแมน้ํา
สงคราม ฝายน้ําลนในพ้ืนท่ี 

6. ดานความปลอดภัย 
 6.1 จัดใหมีศูนยบริการและชวยเหลือประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน  ตลอดจนการใหการชวยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 

6.2 สนับสนุนใหสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) มีบทบาทในการ
ชวยเหลือกิจกรรมทางสังคม 
 6.3 การเฝาระวังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
 7. ดานสิ่งแวดลอม 
 7.1 การรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเทา ตรอก ซอย ตลาดสด 
 7.2 วางมาตรการปองกันและแกไขปญหามลพิษ เหตุรําคาญ 
 7.3 วางมาตรการปองกันและแกไขปญหาระบายน้ํา 
 7.4 พัฒนาและปรับปรุงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ          
 7.5 การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมในชุมชน 
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8. ดานการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
8.1 จัดหารายไดของเทศบาลใหมีเพ่ิมมากข้ึน 
8.2 จัดวางโครงสรางการบริหารราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ี 
8.3 พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลดานทักษะ ความรู ความสามารถ  
8.4 จัดการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
8.5 จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอแกการ

บริการประชาชน 
8.6 สงเสริมใหขาราชการการเมือง ฝายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลไดรับการศึกษา

อบรม อยางเหมาะสม 
8.7 สงเสริมใหความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข  
8.8 วางแผนรวมกับองคกรขางเคียง เพ่ือเสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพตอหนวยเหนือ 

ข้ึนไป 
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[พมิพข์อ้ความ] 
 



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานคิม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การพัฒนาการคา   การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบบรูณาการอยางสมดุลย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิ

บาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทศบาล

ตําบลพรรนิคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การพัฒนาการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ดานความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การสรางการเจรญิเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด

สกลนคร 

ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาการทองเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การสงเสรมิ พัฒนาการผลิตและสรางมลูคาเพิม่ทางการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบบรูณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหารกจิการบานเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภิ

บาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การเสรมิสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การสรางความเปน

ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ําในสงัคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การเติบโตทีเ่ปนมิตร

กับสิง่แวดลอมเพื่อ

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

การเพิม่ประสิทธิภาพการ

บรหิารจัดการในภาครัฐ

และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและ

ระบบโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ 

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๙ 

การพัฒนาภาค 

เมืองและพื้นที่

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ 

การตางประเทศ 

ประเทศเพือ่นบาน 

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
แบบ ยท.๐2 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

พัฒนาดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว การอนุรักษศาสนา

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุข

และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

พัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

จัดการขยะในชุมชน 

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

บริหารจัดการบานเมืองตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการศาสนา

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาดานสาธารณสุข 

การกีฬาและนันทนาการ 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน

และรักษาความสงบเรียบรอย 

การพัฒนาสังคมและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาดานการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยฯ 

การพัฒนาดานการจัดการ

ขยะในครัวเรือนและชุมชน 

การพัฒนาดานการเมืองและการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การ

สาธารณสุขและการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพ่ือพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

ภายในทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

เพ่ือบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน การรักษาความ

สบภายใน 
การศึกษา บริหารงาน

ทั่วไป 
สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห 
เคหะและชุมชน สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การเกษตร งบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 

-โครงการสงเสริมอาชีพ                    

-โครงการสงเสริมการเกษตร              

-โครงการสงเสริมศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน                                     

-โครงการสงเสริมการทองเที่ยว     

 

-โครงการสงเสริมการศึกษา                  

-โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต               

-โครงการควบคุมปองกันโรค            

-โครงการสงเสริมสุขภาพ      

 

-โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม                             

-โครงการการจัดการขยะในครัวเรือน

และชุมชน               

 

-โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

สะพาน                                       

-โครงการขยายเขตไฟฟา                  

-โครงการขยายเขตประปา                 

-โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ            

-โครงการบริหารจัดการบานเมือง    

-โครงการสรางความเขมแข็งชุมชน                  

-โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด                                         

-โครงการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย            
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

วิสัยทัศน 
มุงสูเมืองนาอยู  ควบคูคุณธรรม  นําการศึกษา พัฒนาเปนเลิศ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

แผนงาน 

เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและ

การทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การ

สาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ขยะในชุมชน 

เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

เพ่ือบริหารจัดการบานเมืองที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว การอนุรักษศาสนา

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุข

และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

พัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

จัดการขยะในชุมชน 

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

บริหารจัดการบานเมืองตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการศาสนา

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาดานสาธารณสุข 

การกีฬาและนันทนาการ 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน

และรักษาความสงบเรียบรอย 

การพัฒนาสังคมและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาดานการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยฯ 

การพัฒนาดานการจัดการ

ขยะในครัวเรือนและชุมชน 

การพัฒนาดานการเมืองและการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

การรักษาความ

สบภายใน 
การศึกษา บริหารงาน

ทั่วไป 
สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห 
เคหะและชุมชน สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การเกษตร งบกลาง 
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แบบ ยท.๐๓ 



ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท .ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 

ยุทธศาสตร 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

ยุทธศาสตร 
ที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 
3 
 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือพัฒนาดาน
การศึกษา การ

สาธารณสุขและการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
 
 

1.ระบบการศึกษาไดรับการ
พัฒนาและมีคุณภาพ 
๒ .ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ปละ ๒๕
โครงการ 

พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 

โครงการสงเสริม
ดานเศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว การ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง
กองชาง
เกษตร 
พช. 
กศน. 

 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว 

  เพ่ือพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

๑.เศรษฐกิจดีข้ึนและ
นักทองเที่ยวเพ่ิมจํานวนข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน
ไดรับการอนุรักษและ
บํารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ปละ ๓๐ 
โครงการ 

พัฒนาดานการเศรษฐกิจและการทองเที่ยว งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ตาง ๆ 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
กองชาง

รพ . 
โรงเรียน 
กศน. 
พม. 
พช. 

ยุทธศาสตร 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

เพ่ือบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความกาวหนา ชุมชนมี
ศักยภาพเขมแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององคกรดีข้ึน 
 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ปละ  ๑๕
โครงการ 

พัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

โครงการดาน
การศึกษา ดาน
สาธารณสุขและ
ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

สํานักปลัด กองคลัง   

ยุทธศาสตร 
ที่ ๕ 

 

ยุทธศาสตร 
ที่ ๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

เพ่ือพัฒนาดานดาน
อาชีพ และกลุม
อาชีพ 

ชุมชนมีศักยภาพเขมแข็งเพ่ิม
มากข้ึน 

๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ปละ ๓๕ 
โครงการ 

 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพ 
ตาง ๆ 

สํานักปลัด สํานัก
ปลัด 

กองคลัง 
อบจ. 

จังหวัด 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ดานบริหารท่ัวไป 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

ดานการเศรษฐกิจ 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

ทุกกอง สํานักปลดั 

กองคลัง 

2 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ดานบริหารท่ัวไป 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

กองการศึกษา 

 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

3 ดานการบริหารจัดการบานเมือง

ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานบริหารท่ัวไป 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

ดานการเศรษฐกิจ 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองชาง สํานักปลดั 

กองคลัง 

4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกจิ ดานบริหารท่ัวไป 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลดั สํานักปลดั 

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบาลพรรณนานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 

1. 1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

8 950,000 8 950,000 8 950,000 8 950,000 32 3,800,000 

1. 2 แผนงานการศึกษา 21 1,517,800 21 1,517,800 21 1,517,800 21 1,517,800 84 6,071,200 

1. 3 แผนงานสาธารณสุข 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 36 3,440,000 

1. 4 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

12 510,000 12 510,000 12 510,000 12 510,000 48 2,040,000 

1. 5 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000 

1.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและนันทนาการ 

6 235,000 6 235,000 6 235,000 6 235,000 24 940,000 

1.7 แผนงานงบกลาง 4 3,633,000 4 3,653,000 4 4,393,000 4 4,773,000 16 16,452,000 

รวม 62 7,805,800 62 7,825,800 62 8,565,800 62 8,945,800 248 33,143,200 

แบบ ผ. 07 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 56 

 



ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 
2. 1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

7 475,000 7 475,000 7 475,000 7 475,000 28 1,900,000 

2. 2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

28 10,740,000 28 10,740,000 28 10,740,000 28 10,740,000 112 42,960,000 

รวม 35 11,215,000 35 11,215,000 35 11,215,000 35 11,215,000 140 44,860,000 

                                                      
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3. 1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

36 15,060,000 36 15,060,000 36 15,060,000 36 15,060,000 144 60,240,000 

3. 2 แผนงานงานรักษาความ
สงบ 

9 725,000 9 725,000 9 725,000 9 725,000 36 2,900,000 

3. 3 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

9 280,000 9 280,000 9 280,000 9 280,000 36 1,120,000 

3. 4 แผนงานงบกลาง 7 1,025,000 7 1,025,000 7 1,025,000 7 1,025,000 28 4,100,000 

รวม 61 17,090,000 61 17,090,000 61 17,090,000 61 17,090,000 244 68,360,000 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 57 

 



ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 
 
4. 1 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

9 1,370,,000 9 1,370,,000 9 1,370,,000 9 1,370,000 36 5,480,000 

รวม 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 36 5,480,000 

รวมท้ังหมด 167 37,480,800 167 37,500,800 167 38,240,800 167 38,620,800 668 151,843,200 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลพรรณนานิคม  อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 

   1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการยายสอนหลาน เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต. 

พรรณานิคมไดรูจักวิถี

ชาวบานในสมัยกอน และ

เปนการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยสืบตอไป 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

10,000  10,000  10,000  10,000  เด็กเล็ก

กอนวัย

เรียน 

เด็กไดรูจักการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

กอง

การศึกษา 

2 ปรับปรุงและซอมแซม

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาและทํานุบํารุง

ตัวอาคารสวนท่ีชํารุดใหใช

งานไดด ี

อาคารพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

30,000  30,000  30,000  30,000  เด็กเล็ก อาคารสวนท่ี

ชํารุดใชงานไดดี

เหมือนเดมิ 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 กอสรางรั้วและปายศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีอาณาเขตท่ีปลอดภัย

และความสะดวกในการ

รักษาสินทรัพยของทาง

ราชการ 

เด็กเล็กจํานวน 60 

คน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

200,000  200,000  200,000  200,000.00  เด็กเล็ก เด็กเล็กมีสถานท่ี

ท่ีปลอดภัย 

กอง

การศึกษา 

4 กอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กเล็กไดมีสถานท่ี

เลนไดพัฒนาศักยภาพ

ทักษะดานรางกาย 

เด็กเล็กจํานวน 60 

คน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  เด็กเล็ก

กอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กมีสถานท่ี

เลนเพียงพอ มี

พัฒนาการท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

5 กอสรางโรงอาหารและครัว

สําหรับเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา

ไดมสีถานท่ีรับประทาน

อาหารท่ีถูกสุขอนามัย 

และมสีถานท่ีประกอบ

อาหารท่ีถูกสุขอนามัยตาม

มาตรฐานของศูนย 

เด็กเล็กจํานวน 60 

คน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  เด็กเล็ก

กอนวัย

เรียน 

ศพด.พรรณา

นิคม มีสถานท่ี

รับประทาน

อาหาร และ

ประกอบท่ีถูก

สุขอนามัย  ตาม

มาตรฐานของ

ศูนย 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

ของยาวชนกลาแสดง

ความคิดเห็น มีกิจกรรม

รวมกัน 

จัดตั้งศูนยเยาวชน 

จํานวน 1 แหง 

30,000  30,000  30,000  30,000  เยาวชน  เยาวชนกลา

แสดงความ

คิดเห็น มีสวน

รวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน

ตน 

กอง

การศึกษา 

7 โครงการกอสรางหองสุขา

สําหรับเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมีสุขาใช

ท่ีเพียงพอและใหถูก

สุขอนามัย 

เด็กกอนวัยเรยีน 60 

คน ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

80,000   80,000   80,000   80,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กไดมีสุขา

ใชท่ีเพียงพอและ

ใหถูกสุขอนามัย 

กอง

การศึกษา 

8  กอสรางสนามหญาเทียม เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนเด็ก

นักเรียนรักการออกกําลัง

กายมีความสามัคค ี

ประชาชนท่ัวไป

เยาวชนและเด็ก

นักเรียนท้ัง 8 ชุมชน 

300,000   300,000  300,000   300,000   ประชาชน

ท่ัวไป 

เยาวชน ประ

ชานมีสุขภาพ

แข็งแรง มีความ

สามัคคีใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

กอง

การศึกษา 

รวม  8  โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000    
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 จัดซื้อวัสดุงานบาน งานครัว 

ศพด. ทต. พรรณานิคม 

เพ่ือใหศูนยเด็ก ฯ ไดมีวัสดุใช ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

30,000   30,000   30,000   30,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

ศูนย ฯไดมีวัสดุ 

งานบาน งานครัว

ไวใชพอเพียงกับ

เด็กวัยกอนเรยีน 

กอง

การศึกษา 

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณไีทย 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดรูจักขนม

ธรรมเนียมประเพณีไทย 

เด็กเล็กในศนูยพัฒนา

เด็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม จํานวน 50 

คน 

5,000   5,000   5,000   5,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคมได

รูจัก

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการวันพอ เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต.

พรรณานิคม ไดเห็น

ความสําคญัของบิดาผูให

กําเนิด 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

5,000   5,000   5,000   5,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศุนย

เห็นความสําคัญ

ของบิดาผูให

กําเนิด 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 จัดซื้ออุปกรณเด็กเลนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือใหเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมีอุปกรณเด็กเลน ได

พัฒนาศักยภาพทักษะดาน

รางกาย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

200,000   200,000   200,000   200,000   เด็กเล็กกอน

วัยเรียน 

เด็กเล็กมีอุปกรณ

เด็กเลนท่ีเพียงพอ 

มีพัฒนาการท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

5 โครงการสงเสริมกีฬา

เยาวชน 

เพ่ือสนับสนุนเยาวชนในการ

แขงขันกีฬาระดับท่ีสูงข้ึน 

จังหวัด ภาค ประเทศ 

เยาวชนท่ีเปนตัวแทน

ของชุมชน เทศบาล 

50,000   50,000   50,000   50,000   เยาวชน ตัวแทนนักกีฬาได

เขารวมการ

แขงขันกีฬาใน

ระดับตางๆ 

กอง

การศึกษา 

6 โครงการบัณฑิตนอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือจัดงานในวันท่ีเด็กไดจบ

จาก ศพด. ทต. พรรณานิคม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

5,000   5,000   5,000   5,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

ใหเด็กไดมีการ

เรียนรูการสาํเรจ็

ในการศึกษา 

กอง

การศึกษา 

7 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลพรรณา

นิคม ใหนาอยู 

ปรับปรุง ตกแตง

สภาพแวดลอมบรเิวณ

รอบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.พรรณานิคม 

254,000   254,000   254,000   254,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต. พรรณานิคม 

มีสภาพแวดลอม

บรรยากาศท่ีด ี

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 จัดตั้งศูนยการเรยีนรูชุมชน เพ่ือใหประชาชน เด็กและ

เยาวชน ไดมีแหลงศึกษา

เรียนรู 

ประชาชน เด็ก และ

เยาวชนในเขต ทต.ตําบล

พรรณานิคม 

200,000   200,000   200,000   200,000   เด็กและ

เยาวชน 

ประชาชน เด็ก

และเยาวชน ไดมี

แหลงศึกษาเรยีนรู 

กอง

การศึกษา 

9 โครงการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนา IQ และ EQ เด็ก

วัย 0-5 ป 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูปกครองผูเลี้ยงดูแลเด็กใน

ศูนยและครอบครัวมีความรู 

และความเขาใจวิธีการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กแรก

เกิดถึงอายุ 5 ป 

เด็กเล็กและผูปกครอง

ของเด็กในศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก ทต. พรรณา

นิคม 

20,000   20,000   20,000   20,000   เด็ก 0- 5 ป เด็กปฐมวัยมีการ

พัฒนาการทุกดาน

เพ่ิมข้ึน ครูพ่ีเลีย้ง

เด็กฯมคีวามรู

ความเขาใจในการ

ดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผูปกครอง ครผูู

เลี้ยงเด็กและเด็ก

แรกเกิด ถึงอายุ 5 

ป มีความรูความ

เขาใจ 

กอง

การศึกษา 

10 โครงการสงเสริมพัฒนาเด็ก

เล็กและเยาวชน 

เพ่ือใหเด็กเล็กใหมีพัฒนาการ

สมวัยและเพ่ิมทักษะการ

เรียนรู 

เด็กนักเรยีนปฐม 

มัธยมศึกษา จํานวน 60 

คน 

40,000   40,000   40,000   40,000   เด็กนักเรยีน

ปฐม 

มัธยมศึกษา 

เด็กเล็กไดมีการ

พัฒนาท่ีสมวัยและ

เพ่ิมทักษะความรู 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11 โครงการสอนคอมพิวเตอร เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะมี

ความรูความสามารถในการ

ใชคอมพิวเตอรมากยิ่งข้ึน 

เด็กนักเรยีน ป.1 -ป.6 

โรงเรียนอนุบาลพรรณา

นิคม 

40,000   40,000   40,000   40,000   เด็กนักเรยีน 

ป1 - ป.6  

เด็กนักเรยีน ป.1 

- ป.6 ไดมีทักษะ

ความรู

ความสามารถใน

การใชงาน

คอมพิวเตอร 

กอง

การศึกษา 

12 โครงการ English Camp เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมี

ทักษะ ความรู ความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษ 

เด็กนักเรยีน ป.1- ป.6 

โรงเรียนอนุบาลพรรณา

นิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   เด็กนักเรยีน 

ป.1- ป.6  

เด็กเล็กนักเรียน 

ป.1 - ป.6 ทักษะ

ความรู 

ความสามารถใน

การพูด

ภาษาอังกฤษ 

กอง

การศึกษา 

13 โครงการสนุกคิดกับ

วิทยาศาสตร 

เพ่ือใหเยาวชนนักเรียนเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

ไดเพ่ิมพูนทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

เยาวชน นักเรียนเด็กเล็ก 

60 คน ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ 

30,000   30,000   30,000   30,000   เด็กเล็ก 

นักเรียน 

ใหเยาวชน

นักเรียนเด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กฯ ไดเพ่ิมพูน

ทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 สนับสนุนอาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือใหเด็กในวัยเรยีนไดรับ

อาหารมีคณุคาในปรมิาณ

พอเพียง 

เด็กกอนวัยเรยีน ศพด. 

ทต. พรรณานิคม   

294,000   294,000   294,000   294,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กกอนวัยเรยีน

ไดรับประทาน

อาหารท่ีมีปรมิาณ

พอเพียง 

กอง

การศึกษา 

15 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรยีนไดดื่ม

นมในปริมาณพอเพียง

เสรมิสรางการเจริญเติบโต 

เด็กกอนวัยเรยีน ศพด. 

ทต. พรรณานิคม   

124,800   124,800   124,800  124,800   เด็กกอนวัย

เรียน 

เสรมิสรางการ

เจริญเติบโตเด็ก

กอนวัยเรียนไดดืม่

นมมีคุณคาใน

ปริมาณพอเพียง 

กอง

การศึกษา 

16 โครงการกิจกรรมวันแม เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต.

พรรณานิคมไดเห็น

ความสําคญัของมารดาผูให

กําเนิด 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

10,000   10,000   10,000   10,000   เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคมเห็น

ความสําคญัของ

บิดาผูใหกําเนิด 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17 กอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี

สถานท่ีออกกําลังกายและจัด

กิจกรรม  

สนามเด็กเลนจํานวน 1 

แหง 

50,000   50,000   50,000   50,000   เด็กนักเรยีน เด็กเยาวชน และ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกาํลังกายและ

จัดกิจกรรม 

กอง

การศึกษา 

18 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา

แกเด็กวัยเรียนกอนเรยีน

ศพด. ทต. พรรณานิคม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กไดมีวัสดุท่ี

ทันสมัย มี

พัฒนาการดาน

ตางๆ 

กอง

การศึกษา 

19 โครงการเด็กเล็กปลอดภัย

หางไกลโรคตดิตอ 

เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต.

พรรณานิคม มสีุขภาพ

อนามัยท่ีดี ปลอดภัยจาก

โรคตดิตอ 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนเด็กเล็กมี

สุขภาพอนามัยท่ีดี 

ไมเปนโรคติดตอ 

กอง

การศึกษา 

20 โครงการจดังานวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือจัดงานวันเด็กประจําป

รวมกับโรงเรียนในเขต/นอก

เขตเทศบาล 

เด็กและเยาวในเขต

เทศบาลและพ้ืนท่ี 

ใกลเคียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 

 

สถาบันครอบครัว

มีภูมิคุมกัน เด็ก

กลาแสดงออก 

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

21 โครงการหนูนอยฟนสวย เพ่ือใหเด็กใน ศพด. ทต. 

พรรณานิคมมสีุขภาพทันตก

รรมท่ีดีและปลอดภัยจากโรค

ชองปาก 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กในศนูยมี

สุขภาพ    ทันตก

รรมท่ีด ี

กอง

การศึกษา 

รวม  21  โครงการ 1,517,800 1,517,800 1,517,800 1,517,800    
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1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอาหาร

ปลอดภัย 

เพ่ือใหผูประกอบการ

ไดตระหนักถึงการ

ประกอบอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ เพ่ือเปน

การเฝาระวังความ

ปลอดภัยของอาหาร  

กลุม

ผูประกอบการ

ในเขตเทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ผูประกอบการมีการ

ประกอบอาหารท่ี

ปลอดภัยถูก

สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 

2 โครงการรณรงค

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือสรางจิตสํานึกและ

ความรับผิดชอบของผู

เลี้ยงสตัวใหไดมีสวน

รวมโดยการนําสัตวมา

รับบริการ และปองกัน

ตัวจากโรคพิษสุนขบา 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนมร

จิตสํานึกท่ีดีนําสัตว

เลี้ยงมารับบริการ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

3 โครงการดูแลสุขภาพ

เบ้ืองตน 

เพ่ือใหประชาชน 

ไดรับ การบริการดาน

สาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

30,000   30,000   30,000   30,000   ประชาชน ประชาชนสามารถ

เขารับบริการไดอยาง

ท่ัวถึง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

สาธารณสุข 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการสาธารณสุข

มูลฐานเพ่ือสงเสริม

สุขภาพภาคประชาชน  

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและสามารถ

ปองกันตนเองจากการ

เจ็บปวยได 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

80,000   80,000   80,000   80,000   ประชาชน ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรงหางไกลจาก

โลก 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

5 โครงการสงเสริม

สุขภาพประชาชน 

เพ่ือลดความเสีย่งตอ

การเกิดโรค เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง  

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนไมเจ็บปวย

สุขภาพแข็งแรง

ปลอดโลกมสีุขภาพ

ชีวิตท่ีดี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

6 ปรับปรุงซอมแซมโรง

ฆาสัตวเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

เพ่ือไมใหเกิดอันตราย

ตอผูท่ีมาใชบริการ 

เพ่ือใหถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาลของโรง

ฆาสัตว  

ปรับปรุง

ซอมแซมโรงฆา

สัตวเทศบาล 

หมู 6 

30,000   30,000   30,000   30,000   ประชาชน ปลอดภัยถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาลของ

โรงฆาสัตว 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

7 ปรับปรุงซอมแซม

พัฒนาตลาดสด 

เพ่ือพัฒนาตลาดสดท้ัง 

2 แหง ใหสะอาดถูก

สุขลักษณะตาม

มาตรฐาน 

ตลาดสด 2 แหง 

(ตลาดเชา,ตลาด

เย็น) 

500,000   500,000   500,000   500,000  ประชาชน ตลาดสดไดมาตรฐาน 

สะอาด ถูก

สุขลักษณะ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการควบคมุ

ปองกันโรคติดตอและ

โรคไมตดิตอ 

เพ่ือใหประชาชนรูจัก

ปองกันตนเองจาก

โรคตดิตอและโรคไม

ติดตอ เพ่ือลดการ

ระบาดของโรค  

อบรม 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

40,000   40,000   40,000   40,000   ประชาชน ประชาชนรูจักดูแล

และปองกันตนเอง

จากโรคติดตอและไม

ติดตอได  

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

9  โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

สาธารณสุข 

เพ่ือสรางความรูความ

เขาใจแกประชาชนใน

ดานสาธารณสุข 

อบรม 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

120,000   120,000   120,000   120,000  ประชาชน ประชาชนมีความรู

ความเขาใจดาน

สาธารณสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

รวม  9 โครงการ 860,000 860,000 860,000 860,000    
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1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการคายเยาวชน     

ตนกลา 

เพ่ือใหเยาวชนมีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ

ปญหายาเสพตดิท่ี

ถูกตอง 

นักเรียนกลุมเสี่ยง 

ช้ัน ม.1 , ม.6 จาก

โรงเรียน

พรรณาวุฒาจารย 

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เยาวชนมีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ

ปญหายาเสพตดิท่ี

ถูกตอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชน 

เพ่ือเปนการสนับสนุน

และสงเสรมิบทบาท

เด็กและเยาวชนในเชิง

สรางสรรค 

สภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

10,000   10,000   10,000   10,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เด็กและเยาวชนมี

ความคิดในเชิง

สรางสรรค 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการเพาะกลา

คุณธรรม เพ่ือการพัฒนา

สังคม 

เพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เปนตนกลา

คุณธรรมของสังคมไทย

ในอนาคตใหครอบครัว 

ชุมชน วัด และสังคมไทย 

ไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

และคุณธรรม  

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เด็กและเยาวชนมี

คุณธรรมจริยธรรมสืบ

ทอดศาสนาใหมั่นคง

สืบไป 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการเขาคายอบรม

เยาวชนสานสายใยรักใน

ครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมความรัก

ความเขาใจอันดีใน

ครอบครัวแกเด็กและ

เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลตําบล

ตําบลพรรณานิคม 

20,000   20,000   20,000   20,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

เด็กและเยาวชนรัก

และตระหนักถึง

ความสําคญัของ

ครอบครัว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการจดัตั้งศูนย

เอนกประสงคผูสูงอาย ุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ และมีการ

ทํากิจกรรมรวมกันกับ

สังคม 

จัดตั้งศูนย

เอนกประสงค 

จํานวน 1 แหง 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายไุดรับการ

ดูแลเอาใจใสไดรับ

การพัฒนามีคณุภาพ

ชีวิตดีข้ึน อยูในสังคม

อยางมีความสุข 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมสงเสรมิ

อาชีพใหแกผูสูงอายุ ผู

พิการ 

เพ่ือสรางงานสราง

อาชีพใหแกผูสูงอายุ ผู

พิการอัมพาต 

ดํารงชีวิตอยูในสังคม

และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน  

1 ครั้ง/ป 90,000   90,000   90,000   90,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายุ ผูพิการมี

รายไดในการดาํรงชีพ 

และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ข้ัน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงสงเสริมสุขภาพผูสูง

วัย สรางจิตสดใส 

รางกายแข็งแรง 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพให

ผูสูงอายุมสีุขภาพดีท้ัง

ทางรางกายจิตใจ 

อารมณ  

ผูสูงอายุท้ัง 8 

ชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายุมสีุขภาพดีท้ัง

ทางรางกายจิตใจ 

อารมณ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 โครงการกอสรางทาง

ลาดและสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูพิการและ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูพิการท่ีมา

ติดตอราชการ 

กอสรางทางลาด 

และสิ่งอํานวย

ความสะดวก

สําหรับผูพิการ 

10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน ผูพิการ ผูสูงอายุ

สามารถติดตอ

ราชการกับเทศบาลได

สะดวกข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการเยี่ยมบาน เพ่ือสงเสริมแลฟนฟู

จิตใจของผูสูงอาย ุผู

พิการใหมีความสุขและ

รูสึกมีคณุคาตอสังคม 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ในเขตเทศบาล  

10,000   10,000   10,000   10,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูสูงอายุ ผูพิการ รูสึก

มีคุณคา ตอครอบครัว

และสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการสายใยรักความ

ผูกพัน สานสมัพันธความ

หวงใยรวมสานฝนปน

นํ้าใจ ดูแลอนามัยคน

พิการ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู

ใหแกครอบครัว ญาต ิ

ผูดูแลคนพิการและ

อาสาสมัคร ในการ

ชวยเหลือฟนฟู

สมรรถภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

ผูพิการในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ครอบครัว ญาติ 

ผูดูแลคนพิการและ

อาสาสมัคร ในการ

ชวยเหลือฟนฟู

สมรรถภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัย ใสใจชีวิตผูพิการ 

เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ

ของผูพิการใหมี

คุณภาพชีวิตและสุข

ภาวะท่ีดีท้ังดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม 

ผูพิการในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ผูพิการมีคณุภาพชีวิต

และสุขภาวะท่ีดีท้ัง

ดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 โครงการหวงใย ใสใจ

ผูสูงอายุและผูพิการ 

เพ่ือแสดงถึงความรัก

และหวงใยท่ีมีตอ

ผูสูงอายุและสราง

ภูมิคุมกันใหครอบครัว 

ผูสูงอายผุูพิการใน

เขตเทศบาล 

100,000   100,000   100,000   100,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

สถาบันครอบครัวมี

ภูมิคุมกัน ผูสูงอายุ

รูสึกมีคณุคา และมี

ชีวิตอยูในสังคมอยาง

มีความสุข 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวม  12  โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000    
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1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสืบสานภูมิ

ปญญาผูสูงอาย ุ

เพ่ือสืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ินใหอยูคูกับคน

ไทยตลอดไปสงเสริม

อาชีพใหผูสูงอายุมี

รายไดเสริม ลดรายจาย

ใหกับครอบครัว 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน สงเสริมอาชีพ

ใหผูสูงอายุมี

รายไดเสริม ลด

รายจายใหกับ

ครอบครัว 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริมการ

จัดกิจกรรม

นันทนาการเพ่ือเด็ก

และเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการใหกับ

เยาวชน 

เยาวชนในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน เยาวชนใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

สํานักปลดั 

รวม 2  โครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000     

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดัการแขงขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน 

พนักงานเทศบาล เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน 

ประชาชนรักการออกกําลัง

กาย มีความสามัคค ี

จัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนท้ัง 8 

ชุมชน ปละ 1 ครั้ง 

50,000  50,000  50,000  50,000  เยาวชน 

ประชาชน 

เยาวชน ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง มี

ความสามัคคีใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

กอง

การศึกษา 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 

มอบแกประชาชน 8 ชุมชน 

เพ่ือใชในการฝกซอมกีฬา 

เยาวชน ประชาชน 

จํานวน 8 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

20,000  20,000  20,000  20,000  เยาวชน 

ประชาชน 

เยาวชนประชาชนมี

อุปกรณในการ

ฝกซอมและเลนกีฬา 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการจดัการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก 

อบต. พนักงาน ลูกจาง มี

สุขภาพรางกายแข็งแรง มี

ความสามัคคีรักใครปองดอง

กัน 

จัดการแขงขัน

ทองถ่ินสัมพันธ

ภายใน อปท. 

พรรณานิคม 

50,000  50,000  50,000  50,000  ผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

สมาชิก อบต. 

พนักงาน ลูกจาง    

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล สมาชิก 

อบต. พนักงาน 

ลูกจาง มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง มี

ความสามัคคี  

กอง

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการแขงขันฟุตซอล เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 

เยาวชน เด็กนักเรยีนรักการ

ออกกําลังกายมีความ

สามัคคีกัน 

ประชาชนท่ัวไป

เยาวชนและเด็ก

นักเรียนท้ัง 8 

ชุมชน 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชนท่ัวไป เยาวชน ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง มี

ความสามัคค ี

กอง

การศึกษา 

5 โครงการวันสงกรานต    

เบิกบาน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กรูจัก

จารีตธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

เด็กเล็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

5,000 5,000  5,000 5,000 เด็กเล็กกอนวัย

เรียน 

เด็กเล็กรูจักจารีต

ธรรมเนียม ประเพณี

ไทย 

กอง

การศึกษา 

6 โครงการสานสมัพันธ   

(ตานยาเสพติด) 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

เลนกีฬา 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

รวม  6  โครงการ 235,000 235,000 235,000 235,000    
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1.7 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสรางหลักประกัน

รายไดแกผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

8 ชุมชน 

2,900,000  3,100,000  3,300,000  3,500,000  ผูสูงอายุรอยละ 

100 ไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายไุดรับ

การดูแลมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูพิการ

และทุพพลภาพ 

เพ่ือเสรมิสราง

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการ 

ผูพิการในเขตเทศบาล 663,000  483,000  1,023,000  1,203,000  ผูพิการรอยละ 100 

ไดรับเบ้ียผูพิการ 

ผูพิการไดรับ

การดูแล มี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวย

เอดส 

เพ่ือเสรมิสราง

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูติดเช้ือ 

ผูติดเช้ือเอดสท่ีขอรับ

เบ้ียยังชีพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผูปวยเอดสรอยละ 

100 ไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูพิการไดรับ

การดูแล มี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   

4 สนับสนุนการดําเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน 

เพ่ือเสรมิสรางสุขภาพ

การปองกันควบคุมโรค 

ฟนฟูสมรรถภาพใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมทบกองทุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

ตามหลักเกณฑท่ี 

สปสช.กําหนด 

60,000 60,000 60,000 60,000 สนับสนุน

งบประมาณเปนไป

ตามท่ี สปสช. 

กําหนด 

การ

ดําเนินงาน 

กองทุน

หลักประสกัน

สุตภาพ มี

ประสิทธิภาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวม  4  โครงการ 3,633,000 3,653,000 4,393,000 4,773,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 82 

 



2. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 

    2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดังานวัน    

วิสาขบูชา 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ

ฟนฟู ศิลปะ ศาสนา 

ประเพณ ีวัฒนธรรม เกิด

ความสามัคคีในการ

ทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณ ี

วัฒนธรรม 

ไดรับการสบื

ทอดไปยังคน

รุนหลัง มีความ

สามัคคีในการ

ทํางาน 

กอง

การศึกษา 

2 โครงการจดังาน

ประเพณสีงกรานต 

เพ่ือใหประชาชน 

อนุรักษฟนฟู ศิลปะ 

ศาสนา ประเพณ ี

วัฒนธรรม เกิดความ

สามัคคีในการทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณ ี

วัฒนธรรม 

ไดรับการสบื

ทอดไปยังคน

รุนหลัง มีความ

สามัคคีในการ

ทํางาน 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการจดังาน

ประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ

ฟนฟู ศิลปะ ศาสนา 

ประเพณ ีวัฒนธรรม เกิด

ความสามัคคีในการ

ทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

ไดรับการสืบ

ทอดไปยังคนรุน

หลัง มีความ

สามัคคีในการ

ทํางาน 

กอง

การศึกษา 

4 โครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ

ฟนฟู ศิลปะ ศาสนา 

ประเพณ ีวัฒนธรรม เกิด

ความสามัคคีในการ

ทํางาน 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ศาสนา ศิลปะ 

ประเพณี 

วัฒนธรรม ไดรับ

การสืบทอดไป

ยังคนรุนหลัง มี

ความสามัคคีใน

การทํางาน 

กอง

การศึกษา 

5 โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือใหประชาชนได

เขาใจหลักธรรมคําสอน

ของศาสนา 

 

ประชาชน 8 

ชุมชน ในเขต

เทศบาล 

5,000  5,000  5,000  5,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนเขาใจ

หลักธรรมคํา

สอนของ

พุทธศานา 

กอง

การศึกษา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 84 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการติดตั้งไฟ 

สองสวาง

สวนสาธารณะ    

(ท้ังสองแหง) 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนในการ

จัดกิจกรรมบรเิวณ

สวนสาธารณะ 

บริเวณ

สวนสาธารณะ

จํานวน 20 จุด 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน ประชาชน

สามารถใช

สวนสาธารณะ

ในการจัด

กิจกรรมได

อยางปลอดภัย 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะพรอม

อุปกรณออกกําลังกาย 

เพ่ือใหประชาชน 8 

ชุมชนในเขตเทศบาลมี

สถานท่ี ออกกําลังกาย 

และจัดทํากิจกรรมตาง 

ๆ  

กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค

พรอมอุปกรณออก

กําลังกาย จํานวน 

1 แหง 

100,000  100,000 100,000  100,000  ประชาชน มีสถานท่ีออก

กําลังกายและ

จัดกิจกรรมตาง 

ๆ ของ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 8 

ชุมชน 

กองชาง 

รวม  7 โครงการ 475,000 475,000 475,000 475,000    
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2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะในเขต

เทศบาล 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายไฟฟาสองสวาง

ภายในเขตเทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า     ค.ส.ล. รูป

ตัวย ูขางโรงเรยีน

อนุบาลพรรณานิคม 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 1.20 ม. หนา 

0.15 ม. ลึกเฉลีย่ 1.00 

ม. ยาว 112 ม. วางทอ 

ค.ส.ล.  

347,000  347,000  347,000  347,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคสล. รูปตัวย ู

(ขางเดียว)ถนนเสนา

ณรงค 

เพื่อใหนํ้าไหลสะดวก

แกปญหานํ้าทวมขัง 

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 

ม. ยาว 110.ม.พรอมวาง

ทอ คสล. 0.60 ม. จํานวน 

58 ทอน 

421,000  421,000  421,000  421,000  ประชาชน การระบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู

ซอยอูเค 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก

แกไขปญหานํ้าทวมขัง 

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ยไม

นอยกวา 0.50 ม. ยาว 

138 .00 ม.  

355,000  355,000  355,000  355,000  กอสรางราง

ระบายนํ้า 

คสล. รูปตัว 

การระบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าถนนรัฐพัฒนา 

2 (ดานสวนสุขภาพ) 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 110 ม 

253,000  253,000  253,000  253,000  ประชาชน การระบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนน

เสนาณรงค จากแยก

ถนนศิริชัย ถึงแยกถนน

จํานงคราชกิจ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

0.80 -1.60 ม. ยาว 

192.00ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน

ไมนอยกวา 246.00 

ตรม. 

150,000  150,000  150,000  150,000   ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

7 โครงการขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน

ไฟฟาพัฒนา (ขางเดียว) 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 1..35-2.80 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 

284  ม. หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา  

524 ตรม. 

296,000  296,000  296,000  296,000  ประชาชน ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการกอสรางขยายผิว

จราจรแอสฟสทติกคอน 

กรีตถนนสุวรรณพัฒนา 

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

กวาง 4.00 ม. หนา 

0.04 ม. ยาว 722 ม.  

667,000  667,000  667,000  667,000  ประชาชน ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากสามแยก

ถนนไฟฟาไปสดุเขต

เทศบาล 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว  

800,000  800,000  800,000  800,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู

ถนนพินิจวิถี 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 44.00 ม. 

117,000  117,000  117,000  117,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางระบาย

นํ้าคสล. ซอยมิตรไมตร ี

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 149 ม.  

243,000  243,000  243,000  243,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคสล.ถนน

ไฟฟาพัฒนา 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 562.00 ม.  

915,000  915,000  915,000  915,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัว

ยู ซอยทิพยวรรณ 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 85 ม. วางทอ ค.

ส.ล. ขนาด ∅ 0.40 ม. 

จํานวน 23 ทอน 

200,000  200,000  200,000  200,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.ถนน

สนามชัย 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 310.00 ม.  

500,000  500,000  500,000  500,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู

หลังอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ยไม

นอยกวา 0.50 ม. ยาว 

41.00 ม. 

110,000  110,000  110,000  110,000  กอสรางราง

ระบายนํ้าค

สล.รูปตัวย ู

การะบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล.ถนน

เสนาณรงค 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร กวางเฉลี่ย 

1.00-2.80 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 90.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ี คสล.รวมกันไม

นอยกวา 189.00 ตรม. 

145,000 145,000 145,000 145,000 กอสรางขยาย

ผิวจราจร 

คสล. 

ประชาชน

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17  โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนน

ราษฎรบูรณะ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร กวางเฉลี่ย 

0.30 -1.80 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 150 ม. 

หรือพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม

นอยกวา 143.00 ตรม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางขยาย

ผิวจราจร 

คสล.  

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรตี 

ถนนศรีสวัสดิ์วิไล 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวาง 9.00 ม. ยาว 

2300.00 ม.หนา 0.05 

ม.  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางเท

คอนกรีตปรับพ้ืนตลาด

เชา 

เพ่ือใหประชาชนมี

ตลาดท่ีถูกสุขลักษณะ 

เทคอนกรีตปรับพ้ืนตลาด

เชา หนา 0.10 ม. หรือ

พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

651 ตรม.  

217,000 217,000 217,000 217,000 ประชาชน ประชาชนมี

ตลาดท่ีสะอาด

ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนนรัฐ

พัฒนา 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร ฝงขวา กวาง

เฉล่ีย 0.60-2.20 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 214 ม.ฝง

ซาย กวางเฉล่ีย 0.70-

1.40 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 213 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 799.00ตร.ม 

720,000  720,000  720,000  720,000  กอสรางขยาย

ผิวจราจร 

คสล. 

อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 90 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

21 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล.ถนน

จํานงคราชกิจ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรากวาง

เฉลี่ย 0.90-1.10 ม.หนา 

0.15 ม. ยาว 57.00 ม. 

35,000  35,000  35,000  35,000  ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล. รูปตัวย ู

(ขางเดียว) ถนนจํานงค

ราชกิจ 

เพ่ือใหนํ้าไหลสะดวก 

แกปญหานํ้าทวมขัง  

กวาง 0.50 ม. หนา 

0.125 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาว 71 ม.  

191,000  191,000  191,000  191,000  ประชาชน การะบายนํ้า

สะดวกลดการ

เกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจร คสล. ถนน

ราษฎรพัฒนา 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรฝงขวา 

กวางเฉลี่ย 0.70-1.50 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

212 ม. ฝงซาย กวาง

เฉลี่ย 0.70-1.20 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 

214.00 ม. หรือพ้ืนท่ี 

คสล.รวมกันไมนอยกวา 

736.00 ตร.ม 

680,000 680,000 680,000 680,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

24 โครงการเสรมิผิวจราจร 

ถนนแอสฟลทติก ถนน

นิตโย 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ผิวจราจรากวาง 7.00 ม.

หนา 0.05 ม. ยาว

243.00 ม. 

765,000 765,000 765,000 765,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

25 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมผิวจราจรถนน

ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยผาสุข หมูท่ี 10 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. กวาง 3.5 ม. 

ยาว 98 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล. 

ไมนอยกวา 342 ตร.ม. 

 

185,000 185,000 185,000 185,000 ประชาชน อํานวยความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

27 โครงการจดัทําปาย เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวทองถ่ิน 

3 จุด 50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน ทองถ่ินมี

ศักยภาพดาน

การทองเท่ียว 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

28 โครงการขยายเขต

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตประปาภายใน

เขตเทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนไดมี

นํ้าประปาใช

อยางเพียงพอ

และท่ัวถึง 

กองชาง 

รวม  28  โครงการ 10,740,000 10,740,000 10,740,000 10,740,000    
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3. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสนับสนุน

งบประมาณ ศตส.อําเภอ

พรรณานิคม 

เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณ ศตส.อําเภอ

พรรณานิคมในการ

ปองกันภัยจากยาเสพติด 

1 ครั้ง/ป 15,000  15,000  15,000  15,000  ประชาชน ศตส.อ.พรรณา

นิคม มี

งบประมาณในการ

ปองกันภัยจากยา

เสพติด 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

2 โครงการจดัตั้งศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพตดิของเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดของ เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

ศตส.เทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

จํานวน 

50,000  50,000  50,000  50,000  ประชาชน อปท.มีบทบาทใน

การแกไขและ

ปองกันภัยจากยา

เสพติด 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

3 ศูนยรวมขอมลูขาวสารการ

ซื้อหรือจางของหนวย

บริหารราชการสวนทองถ่ิน

ระดับอําเภอ 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน

ในทองถ่ิน ลดโอกาสการ

สมยอมกันในการเสนอ

ราคา  

ศูนยรวมขอมลู

ขาวสารการซื้อหรือ

จาง จํานวน 1 แหง 

15,000  15,000  15,000  15,000  ประชาชน ประชาชนได

รับทราบขอมลู

ขาวสารการซื้อ

หรือจางท่ีถูกตอง 

โปรงใน และ

ตรวจสอบได 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ

ครุภณัฑ งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเตรียมความพรอม 

อปพร. ในการปองกัน

และชวยเหลือประชาชน

เมื่อเกิดภัยสาธารณะ  

ตลอดปงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน สมาชิก อปพร. มี

ความพรอมในการ

ปองกันและ

ชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อเกิด

ภัยสาธารณะ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

5 โครงการจดัทําแผนพัฒนา

เทศบาล 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ในทองถ่ินมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

ประชาชน 8 ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน

เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

6 โครงการอบรมสงเสรมิและ

สนับสนุนจดัทําแผนชุมชน 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ในทองถ่ินมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

ประชาชน 8 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน มีแผน

ชุมชนของตนเอง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

7 โครงการสํารวจขอมลู จปฐ. 

และกชช. 2 ค  

เพ่ือสํารวจขอมลูความ

จําเปนพ้ืนฐานครัวเรือน

ทุกครัวเรือนในเขต

เทศบาล 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 8 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนทราบ

ขอมูลความจําเปน

พ้ืนฐานครัวเรือน

ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ข้ันตอนและวิธีชําระภาษีท่ี

ถูกตอง 

เพ่ือใหผูเสยีภาษีมคีวามรู

ความเขาใจมากข้ึนใน

การยื่นเอกสารในการ

ชําระภาษี 

ประชาชนและ

ผูประกอบการใน

เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ

รายไดแกทองถ่ิน

เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

9 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี เพ่ือกระตุน

ผูประกอบการและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัเก็บ

ภาษี 

ประชาชนและ

ผูประกอบการใน

เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ

รายไดแกทองถ่ิน

เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

10 โครงการปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือสรางแรงจูงใจและ

เปนแรงบันดาลใจใหผู

เสียภาษี 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน รายไดเพ่ิมมากข้ึน

และจัดเก็บภาษีได

ครบถวน 

กองคลัง 

11 โครงการจดัเก็บภาษี

เคลื่อนท่ีขอเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษี

ทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน รายไดของ

เทศบาลเพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

12 โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงาน

เทศบาล 

องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรัก 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา 12 สิงหา

มหาราชินี (วันแมแหงชาติ) 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงาน

เทศบาล 

องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

รวมกัน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

14 โครงการจดังานวันปยะ

มหาราช 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย  

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงาน

เทศบาล 

องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

รวมกัน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

15 โครงการจดังานวันทองถ่ิน

ไทยและวันเทศบาล 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและ

รําลึกถึงการกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน 

1 ครั้ง/ป 15,000   15,000   15,000  15,000   พนักงาน องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

รวมกัน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการจดังานวันสําคญั

และงานรัฐพิธีตางๆ  

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและเห็น

ความสําคญังานรัฐพิธี

และวันสําคัญ 

ตลอดปงบประมาณ 50,000   50,000   50,000   50,000   องคกร องคกร สวน

ราชการแสดงถึง

ความจงรักภักดี

และมองเห็น

ความสําคญักับ

งานรัฐพิธีและวัน

สําคัญตางๆ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

17  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินหรือจัด

กิจกรรมท่ีเปนประโยชน

รวมกับ อปท. หนวยงาน 

ภาครัฐ เอกชนและ

หนวยงานอ่ืนๆตาม

โครงการหรือหนังสือสั่งการ 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ทองถ่ินแบบบูรณาการ 

เกิดประโยชนคุมคากับ

งบประมาณ 

ตลอดปงบประมาณ 50,000   50,000   50,000   50,000   องคกร มีการพัฒนา

ทองถ่ินแบบบูรณา

การเกิดประโยชน

คุมคากับ

งบประมาณ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

18 กอสรางจุดบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาล  

เพ่ือใชเปนศูนยบริการ

ประชาชนและแจง

ขอมูลขขาวสาร 

ประชาสมัพันธและอ่ืน ๆ 

อาคาร 1 หลัง 100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชน ประชาชนได

รับทราบขอมลู

ขาวสาร 

ประชาสมัพันธ 

ภายในเขต

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เทศบาล 

19  โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากรเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม (ตาม

ระเบียบและหนังสือสั่งการ

ท่ีเก่ียวของและตาม

ภาระหนาท่ีท่ีปฏิบัติ) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรเทศบาลพรรณา

นิคม 

ตลอดปงบประมาณ 300,000   300,000   300,000   300,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

20 โครงการเสรมิสราง

จริยธรรมบุคลากรเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

เพ่ือขัดเกลาจติใจและ

ประยุกตหลักธรรมใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล 

บุคลากรของ

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000   50,000   50,000   50,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

21 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สมาชิกเทศบาล พนักงาน

บุคลากรเทศบาลและ

พนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

แลกเปลีย่นประสบการณ

เกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบริหารกับ

พนักงาน 

100 / 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

ผูบริหารพนักงาน

ไดมีความรู

ประสบการณท่ี

ไดรับมา

ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

22 โครงการฝกอบรมจริยธรรม

คุณธรรมแกผูบริหาร 

สมาชิกเทศบาล พนักงาน

และลูกจาง 

เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก

เทศบาล นําหลักธรรมคํา

สอนของพระพุทธศาสนา

มาใชในการปฏิบัติงาน

และดํารงชีวิตประจําวัน 

80 คน / 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

ผูบริหาร สมาชิก

เทศบาล พนักงาน

และลูกจาง มี

ความสุขในดาน

ตางๆ ชีวิต

สามารถปลอยวาง

ละเลิกอบายมุขได 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

23 โครงการฝกอบรมกิจกรรม 

5 ส 

เพ่ือใหความรูแก

พนักงาน พนักงานจางใน

การจัดกิจกรรม 5 ส 

1 ครั้ง / 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคมมี

ความสะอาด

เรียบรอยถูก

สุขลักษณะ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

24 โครงการฝกอบรมพนักงาน

ดับเพลิงข้ันเบ้ืองตน 

เพ่ือใหลูกคาลูกจาง

เทศบาลมคีวามรูความ

เขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติ

เมื่อออกเผชิญเหตุการณ 

ลูกจางเทศบาล

สามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองตาม

วิธีปฏิบัต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร เจาหนาท่ีมีความรู

ความเขาใจ พรอม

ใหความชวยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุการณ

ข้ึน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

25 โครงการเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรเทศบาลตําบล

พรรณนานิคม หลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพดาน

งบประมาณดานการเงิน

และบัญชี ดานพัสดดุาน

จัดเก็บรายไดดวยระบบ

คอมพิวเตอร (E-laas) 

เพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ดําเนินการระบบบัญชี

คอมพิวเตอรเปน

มาตรฐานเดียวกัน การ

ประมวลผลขอมูลดาน

การคลังมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนด

ไว 

เจาหนาท่ีสามารถ

ดําเนินการตาม

ระเบียบบัญชี

คอมพิวเตอรเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

ประมวลผลขอมูล

ดานการคลังอยาง

มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

26 คาจางเหมาเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

ตลอดปงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 พนักงาน การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

27 จัดทุนการศึกษาแก 

บุคลากรเทศบาลตําบล

พรรณานิคม 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการ

ทํางานบุคลากร เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

บุคลากรเทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร บุคลากรมีคุณภาพ  สํานักปลดั 

เทศบาล 

กองคลัง 

28 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

4 ครั้ง/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

การแพทย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

ตลอดปงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

30 จัดซื้อครภุัณฑดับเพลิง 

สํานักปลดั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

ตลอดปงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

31 ซอมแซมครภุณัฑตางๆ 

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

ตลอดปงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 0 500,000 บุคลากร การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

32 จัดซื้อครภุัณฑตางๆ 

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

ตลอดปงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

33 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาล 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการ

ปฏิบัติราชการและ

อํานวยความสะดวกใน

การติดตอราชการของ

ประชาชน 

1 หลัง 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   บุคลากร ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การติดตอราชการ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

34 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานเทศบาล 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการ

ประชุม ปฏิบัติราชการ 

ใหบริการแกประชาชน 

1 หลัง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   บุคลากร ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การติดตอราชการ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

35 จัดซื้อวัสดดุับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัตริาชการ 

ตลอดปงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

สูงข้ึน 

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

36 จัดซื้อครภุัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัตริาชการและ

อํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน 

1 ครั้ง/ป 800,000 800,000 800,000 800,000 ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

สูงข้ึน 

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

รวม 36 โครงการ 15,060,000 15,060,000 15,060,000 15,060,000    

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา 103 

 



3.2 แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการฝกอบรมจราจร เพ่ือฝกอบรมใหความรู

การปฏิบัตติามกฎหมาย

จราจรลดการเกิดอุบัติเหต ุ

ประชาชน เด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาล 

15,000   15,000   15,000   15,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชน เด็ก 

เยาวชนในเขต

เทศบาล มีความรู

ปฏิบัติถูกกฎจราจร 

อุบัติเหตลุดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

2 โครงการจดัทําสญัญาณ

จราจร  

เพ่ือปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง

ตาง ๆ 

จุดเสีย่งในเขต

เทศบาล 

100,000   100,000   100,000   100,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจร อุบัติเหตุ

ลดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

3 โครงการเฝาระวังปองกัน

อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 

เพ่ือปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภยั 

เช่ือมตอกลอง

วงจรปดจากจดุ

ของ สภอ.พรรณา

นิคม ภายในเขต

เทศบาล 

200,000   200,000   200,000   200,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพยสิน ใน

การสญัจร  

สํานักปลดั 

เทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ฝกซอมแผน

ปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ

ใหกับเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพยสิน ใน

การสญัจร  

สํานักปลดั 

เทศบาล 

5 โครงการฝกอบรมฟนฟูกู

ชีพ กูภัย  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเพ่ิมพูน

ความรูและการปฏิบัตติาม

แนวทางปจจุบัน 

ฝกอบรมทีมกูชีพ

กูภัยของเทศบาล 

150,000   150,000  150,000  150,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

สมาชิก ทีมกูชีพ

กูภัย มีความรู 

ความพรอมใน

ชวยเหลือประชาชน 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

6 โครงการจดังานวัน อป

พร. 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ

รวมท้ังเห็นความสําคัญ

ของ อปพร. 

อปพร.เทศบาล

ตําบลพรรณานิคม 

10,000   10,000  10,000  10,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

สมาชิก อปพร. สํานักปลดั 

เทศบาล 

7 โครงการจดัซื้อ ปายช่ือ

ถนน ซอยตาง ๆ ในเขต

เทศบาล 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

บอกเสนทางจราจร 

ทางแยก จุดบอก

เสนทางหลัก 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชน ผูใชรถใช

ถนนไดรับความ

สะดวกในการใชรถ

ใชถนน และปฏิบัติ

ถูกกฎจราจร 

อุบัติเหตลุดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการปรับปรุงและ

ขยายเสยีงตามสายให

ท่ัวถึงในเขตเทศบาล 

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู

ขาวสารท่ัวถึง  

ภายในเขต

เทศบาล 

100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารทัน

เหตุการณ 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

9 โครงการฝกซอมแผน

ปองกัน แกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนนและ

ระงับอัคคีภัย ประจําป  

เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมในการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน 

บุคลากรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ อปท. 

องคกรเอกชน 

ตลอดจนมูลนิธิ

และอาสาสมคัร

ตาง ๆ 

30,000  30,000  30,000  30,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ปญหาและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง 

สํานักปลดั 

เทศบาล 

รวม  9  โครงการ 725,000 725,000 725,000 725,000    
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3.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอบรมเพ่ือ

สรางความเขมแข็ง

ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในทองถ่ินมี

สวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินตนเอง 

ประชาชน 8 

ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน

เขมแข็ง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชน เด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาลมีแหลงความรู 

และไดรับการสงเสรมิ

ทักษะดานตางๆ 

ประชาชน 8 

ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชน เด็ก 

เยาวชนในเขต

เทศบาลมีแหลง

ความรูศึกษาและ

เสรมิทักษะดาน

ตางๆ 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการอบรมปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติดแก ประชาชน เด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม 

เพ่ือใหประชาชน เด็ก

เยาวชนมีความรูในการ

ปองกันภัยจากยาเสพ

ติด 

ประชาชน เด็ก 

เยาวชน 8 ชุมชน 

ในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามรู 

รูจักปองกันภัยจาก

ยาเสพตดิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการสนับสนุน

งบประมาณ ศตส.

จังหวัดสกลนคร 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ 

ศตส.จังหวัดสกลนคร 

ในการปองกันภัยจากยา

เสพติด 

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ศตส.จ.สกลนคร มี

งบประมาณ

ดําเนินการตอสูและ

ปองกันภัยจากยา

เสพติด 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการหน่ึงคน หน่ึง

ฝน หน่ึงตน เพ่ือปวง

ชนชาวไทย 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใน

การฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในเขต

เทศบาลท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนท้ัง 8 

ชุมชน มีจิตสํานึก

ในการฟนฟูและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการการจัดการ

ขยะชุมชน 

เพ่ือลดปรมิาณขยะให

นอยลงกอนท่ีจะกําจัด 

8 ชุมชนในเขต

เทศบาล 

80,000 80,000 80,000 80,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนสามารถ

จัดการขยะ

ครัวเรือนได ชุมชน

สะอาด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการปลูกตนไมตาม

แนวทางพระราชดําร ิ

เพ่ือสรางจิตสํานึกใน

การฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในเขต

เทศบาลท้ัง 8 

ชุมชน 

30,000   30,000   30,000   30,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

ประชาชนท้ัง 8 

ชุมชน มีจิตสํานึก

ในการฟนฟูและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝกอบรม

พัฒนาสตร ี

สรางความเขมแข็งและ

พัฒนาบทบาทของสตร ี

กลุมสตรีในเขต

เทศบาลท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ตามท่ีกําหนดไว 

สตรไีดรับการ

พัฒนา  

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการรักษ

สิ่งแวดลอม  

เพ่ือสรางและปลูกจติ

สํานักในการชวยกัน

อนุรักษและรักษา

สิ่งแวดลอม 

ภูมิทัศนในเขต

เทศบาลสะอาด 

เรียบรอย นามอง  

20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนท่ีอยู

ริมนํ้าอูนมีจติสํานึก

ในการฟนฟูและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

รวม  9 โครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000    
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 3.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

สงเสริมสนับสนุน

บุคลากรทองถ่ินเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

พนักงานจาง 200,000 200,000 200,000 200,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

พนักงานจางมี

เงินเดือน

ประโยชนตอบ

แทนอ่ืนและ

สวัสดิการท่ีด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

กองคลัง 

กอง

การศึกษา

กอง

สาธารณสุข 

2 เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

สงเสริมสนับสนุน

บุคลากรทองถ่ินเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

380,000 380,000 380,000 380,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ขาราชการ

พนักงานทองถ่ิน

มีเงินเดือน

ประโยชนตอบ

แทนอ่ืนและ

สวัสดิการท่ีด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

กองคลัง 

กอง

การศึกษา

กอง

สาธารณสุข 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 คาบํารุงสมาคม

สันนิบาตแหงประเทศ

ไทย 

สงเสริมสนับสนุน

บุคลากรทองถ่ินเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

35,000 35,000 35,000 35,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ขาราชการ

พนักงานทองถ่ิน

มีเงินเดือน

ประโยชนตอบ

แทนอ่ืนและ

สวัสดิการท่ีด ี

สํานักปลดั

กองคลัง 

4 เงินสํารองจาย เพ่ือจายในโครงการ

ชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีหรือใน

กรณีจําเปนฉุกเฉินไม

สามารถคาดการณ

ลวงหนาได 

พ้ืนท่ีเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ประชาชนไดรับ

การชวยเหลือ

และบรรเทาทุกข

จากเทศบาลได

อยางทันทวงที

และมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

กองชาง  

กองคลัง 

5 คาใชจายเก่ียวกับจราจร เปนคาใชจายเก่ียวกับ

กิจการจราจร 

พ้ืนท่ีเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ประชนไดรับ

ความสะดวกใน

การจราจร 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 บําเหน็จลูกจางประจาํ จายเปนเงินบําเหน็จให

ลูกจางประจําท่ี

เกษียณอายรุาชการ 

ลูกจางประจํา 850,000 85,000 85,000 85,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

ลูกจางประจํา

ไดรับสวัสดิการ

ตามสิทธิ 

สํานักปลดั

กองคลัง 

7 เงินชวยเหลือพิเศษ เพ่ือชวยเหลือคาทําศพ 

กรณีพนักงานเทศบาล 

ลูกจางเสยีชีวิต 

พนักงานลูกจาง

เทศบาล  

5,000 5,000 5,000 5,000 เบิกจายเงินเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมายท่ี

เก่ียวของไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

พนักงานลูกจาง

เทศบาล ไดรับคา

ชวยเหลือคาทํา

ศพ 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

รวม  7  โครงการ 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000    
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 4 . ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

     4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสงเสริม

สนับสนุนอาชีพตาม

แนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมประชาชนยึด

หลักพอเพียงในการ

ประกอบอาชีพไม

ประมาทและมภีูมิคุมกัน

ทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนมีความ

เขาใจและยดึหลัก

พอเพียงในการ

ประกอบอาชีพ ไม

ประมาทและมี

ภูมิคุมกันทาง

เศรษฐกิจ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสงเสริม

อาชีพกลุมเพาะเลี้ยง

เห็ด 

เพ่ือสงเสริมประชาชนยึด

หลักพอเพียงในการ

ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000. 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนสามารถ

ยกระดับสินคาให

ไดมาตรฐานตามท่ี

ตลาดตองการและ

เพ่ิมรายไดในแก

สมาชิกกลุม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการกลุมอาชีพ

นวดแผนไทย 

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชนท่ีวางงานใหมี

รายได 

ประชาชนกลุม

สตรีท่ีวางงานใน

เขตเทศบาล 

20,000   20,000   20,000   20,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนกลุมสตรี

มีอาชีพและรายได

เสรมิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการฝกอบรม

สงเสริมและพัฒนา

อาชีพกลุมอาชีพ

ตําบลพรรณานิคม  

เพ่ือใหกลุมอาชีพมี

รายไดในการดาํรงชีพ

และมีคณุธภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กลุมอาชีพในเขต

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

กลุมอาชีพมีรายได

ในการดํารงชีพ

และมีคณุภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการกอสราง

เรือนเพาะชํากลาไม 

เพ่ือเปนแหลงผลิตกลา

ไมและสงเสรมิการปลูก

ตนไมในพ้ืนท่ี 

มีกลาไมท่ีมี

คุณภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

มีแหลงผลิตกลาไม

และสงเสรมิการ

ปลูกตนไม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานกลุม

อาชีพตาง ๆ 

เพ่ือสงเสริมความรู

เก่ียวกับสินคาหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 

และกลุมอาชีพตาง ๆ 

กลุมอาชีพในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนมีความรู

เก่ียวกับสินคาหน่ึง

ตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ (OTOP) 

และกลุมอาชีพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 โครงการสรางชุมชน

เก้ือกูล เพ่ิมพูนนํ้าใจ 

สรางวิถีไทยสามัคค ี

เพ่ือใหชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน

และดําเนินกิจกรรม

ชุมชนเก้ือกูล 6 กิจกรรม 

ไดแก ลงแขก ลงคลอง 

ถนนสวย หนาบาน หนา

ชุมชนท้ัง 8 

ชุมชนในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มอง แยกขยะ ครัวชุมชน 

8 โครงการปรับปรุงตอ

เติมศูนยสินคาหน่ึง

ผลิตภณัฑ (OTOP) 

เพ่ือใหชุมชนมีศูนยสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

(OTOP) ท่ีทันสมัยและ

อยูในสภาพใชงานไดด ี

1 ครั้ง/ป 50,000   50,000   50,000   50,000   ประชาชน ชุมชนมีศูนยสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ (OTOP) 

ท่ีทันสมัยและอยู

ในสภาพใชงานไดด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการกอสราง

อาคารพาณิชย 2 

ช้ัน (หองแถว 3 

คูหา) 

เพ่ือพัฒนาและสราง

รายไดแกทองถ่ิน 

กอสรางอาคาร

พาณิชย 2 ช้ัน 3 

คูหา 

800,000   800,000   800,000   800,000   ประชาชน สรางรายไดและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ของประชาชน

ทองถ่ิน 

กองคลัง 

รวม  9  โครงการ 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000    
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1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.2 แผนงานการศึกษา 

 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. สนับสนุนคาใชจาย

การบริหาร

สถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) ตาม

โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 2 โรงเรียน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(สพฐ.) 

เพ่ืออุดหนุน

คาอาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 2 

โรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาล  

พรรณานิคม 

3,530,000 3,545,000 3,559,000 3,573,000 เด็กนักเรยีน

รอยละ ๑๐๐

ไดรับอาหาร

กลางวัน 

เด็กนักเรยีน

ไดรับ

ประทาน

อาหารครบ 

5 หมู 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม 

รวม  1  โครงการ 3,530,000 3,545,000 3,559,000 3,573,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 
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 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. อุดหนุนงาน

ประเพณีบวงสรวง

เจาปูหอถลา 

เพ่ือบวงสรวงเจาปู    

หอถลา ชุมชนหลัก

เมือง 

ชุมชนหลักเมือง 15,000 15,000 15,000 15,000  โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนได

บวงสรวงเจาปู

หอถลา ชุมชน

หลักเมือง 

กอง

การศึกษา 

ชุมชนหลักเมือง 

2 อุดหนุนงาน

ประเพณีบวงสรวง

ศาลเจาปูมเหศักดิ ์

เพ่ือบวงสรวงศาล

เจาปูมเหศักดิ์ ชุมชน

นํ้าอูนรุงเรือง 

ชุมชนนํ้าอูนรุงเรือง 15,000 15,000 15,000 15,000  โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ประชาชนได

บวงสรวงศาล

เจาปูมเหศักดิ์ 

ชุมชนนํ้าอูน

รุงเรือง 

กอง

การศึกษา 

ชุมชนนํ้าอูน

รุงเรือง 

3 อุดหนุนงาน

ประเพณีแหเทียน 

เพ่ือรักษา

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยใหคง

อยูสืบไป 

ชุมชนในเขต

เทศบาล 8 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000  โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยให

คงอยูสืบไป 

กอง

การศึกษา 

ชุมชนในเขต 

เทศบาล 

  รวม  3  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 
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1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 1.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

1 

 

อุดหนุนโครงการ

สงเสริมการบริการ

สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

สุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจากโรคตางๆ 

อุดหนุน จํานวน 

8 ชุมชน   

80,000 
 

 

 

 

80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ

ท่ีขอรับการ

อุดหนุน 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีสุขภาพ

พลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจาก

โรคตางๆ 

 

สํานักปลดั สาธารณสุขมูล

ฐานแตละ

หมูบาน 

  รวม  1  โครงการ  80,000 80,000 80,000 80,000 - - -  

แบบ ผ. 02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบาลพรรณนานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 

1. 1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

11 1,350,000 12 1,355,000 12 1,355,000 12 1,355,000 47 5,415,000 

1. 2 แผนงาน
การศึกษา 

20 3,982,740 20 3,982,740 20 3,982,740 20 3,982,740 80 15,930,960 

1. 3 แผนงาน
สาธารณสุข 

12 970,000 12 970,000 12 970,000 12 970,000 48 3,880,000 

1. 4 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

14 1,350,000 15 1,550,000 15 1,550,000 15 1,550,000 59 6,000,000 

1. 5 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

รวม 58 7,702,740 60 7,907,740 60 7,907,740 60 6,552,740 238 31,425,960 

แบบ ผ. 07 



ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 
2. 1 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 505,000 9 505,000 9 505,000 9 505,000 36 2,020,000 

2. 2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

27 10,564,351 27 10,754,351 28 10,689,751 28 10,209,351 110 42,217,804 

รวม 27 10,564,351 27 10,754,351 28 10,689,751 28 10,209,351 110 42,217,804 

                                                      
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3. 1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

36 14,590,000 36 14,590,000 36 14,590,000 36 14,590,000 144 58,360,000 

3. 2 แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

10 825,000 10 825,000 10 825,000 10 825,000 40 3,300,000 

3. 3 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 4 480,000 



ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. 4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

7 240,000 7 240,000 7 240,000 7 240,000 28 960,000 

 
3. 5 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
4 

 
80,000 

รวม 55 15,795,00 55 15,795,00 55 15,795,00 55 15,795,00 220 63,180,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

4. 1 แผนงาน
การเกษตร 

9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 36 5,480,000 

รวม 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 36 5,480,000 

รวมท้ังหมด 180 43,944,091 176 43,441,091 177 43,386,491 176 42,786,091 709 173,557,764 

 
 
 



 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลตําบลพรรณนานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

 เคร่ืองพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองคลัง 

2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

คอมพิวเตอรโนตบุค 21,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

21,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

21,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

21,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองคลัง 

3 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองคลัง 

4 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑดับ
อ่ืน ๆ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สํานักปลัด 

 
5 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืนๆ เพื่อจัดทําปาย
จราจร ปายแนะนํา
ทั่วไป 

ปายจราจร(ปายแนะนําทั่วไป)
พรอมติดตั้ง 

66,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 08 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                                                                                          หนา ๑๑๙ 

 
 



ที่ 
 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กอง
การศึกษา 

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อทําความ
สะอาดผาตาง ๆ 
และอบผา 

เคร่ืองซักผา 9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กอง
การศึกษา 

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา 

เสริมพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

เคร่ืองเลนสนามเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กอง
การศึกษา 

9 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เกาอ้ีสํานักงาน 13,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

13,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

13,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

13,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

10 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

เคร่ืองพิมพ 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                                                                                          หนา ๑๒๐ 

 
 



 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองยอยก่ิงไม 120,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

13 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร 

ตูเก็บเอกสาร 5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองชาง 

14 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เกาอ้ีสํานักงาน 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองชาง 

15 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โตะคอมพิวเตอร 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองชาง 
 

16 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เคร่ืองปร้ินเตอร 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองชาง 

17 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ดับเพลิง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ถังเคมีดับเพลิงชนิดแหง 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สํานักปลัด 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                                                                                          หนา ๑๒๑ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

18 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ดับเพลิง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สายสงน้าํดับเพลงิ 36,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

36,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

36,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

36,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สํานักปลัด 

19 
 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ดับเพลิง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ไฟฉายชนิดชารไฟ AC, DC 5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สํานักปลัด 

20 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ดับเพลิง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ประแจขอตอดับเพลิง 5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สํานักปลัด 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                                                                                          หนา ๑๒๒ 

 
 



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                                                                                          หนา ๑๒๓ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลพรรณานิคม   อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการจดังาพิธี รัฐ

พิธี เทศบาลตําบล

พรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร 

เพ่ือเทิดทูนสถานบัน

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ราํลึก

ในพระ 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติ

ในวันสําคัญตามนโยบาย

ของรัฐบาลประชาชนเขา

รวมกิจกรรมท้ังหมด 

2,400 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูท่ีเขารวม

กิจกรรม       

รอยละ 70  

ประชาชน 

ขาราชการ แสดง

ความจงรักภักดี 

เทิดทูนสถานบันชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั อําเภอ

พรรณานิคม 

2 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง

ศูนยขอมูลขาวสาร 

อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

รวบรวม เผยแพร

ขอมูลขาวสารของสวน

ราชการ 

จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสาร 

จํานวน 1 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีสถานท่ี

ขอมูลขาวสาร

ระดับอําเภอ 

1 แหง  

ประชาชน 

ขาราชการ มีสถานท่ี

ขอมูลขาวสาร 

สํานักปลดั เทศบาล

ตําบล

พรรณานิคม 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. สนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

เพ่ืออุดหนุนคา

จัดการเรียนการสอน

รายหัว ของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลพรรณา

นิคม จํานวน 1 แหง 

3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 เด็กนักเรยีน

รอยละ ๑๐๐

ไดรับคา

จัดการเรียน

การสอน 

เด็กนักเรยีน

ไดรับการ

พัฒนา 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กพรรณานิคม 

รวม 1  โครงการ - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - - 

            

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.2 แผนงานการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. สนับสนุนคาใชจาย

การบริหาร

สถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) ตาม

โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 2 

โรงเรียน  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (สพฐ.) 

เพ่ืออุดหนุน

คาอาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 2 

โรงเรียน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 1 แหง 

 โรงเรียนอนุบาลพรรณา

นิคม 

3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 เด็กนักเรยีน

รอยละ ๑๐๐

ไดรับอาหาร

กลางวัน 

เด็กนักเรยีน

ไดรับ

ประทาน

อาหารครบ 

5 หมู 

เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม 

รวม 1  โครงการ - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. งานประเพณี

บวงสรวงเจาปู    

หอถลา 

งานประเพณี

บวงสรวงเจาปู    

หอถลา ชุมชนหลัก

เมือง 

ชุมชนหลักเมือง 60,000 60,000 60,000 60,000     เทศบาลตาํบล

พรรณานิคม 

โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม 

รวม 1  โครงการ - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    1.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 
.  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

1 

 

โครงการอุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

สุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจากโรคตางๆ 

อุดหนุน จํานวน 

8 ชุมชน ๆละ 

7,500 บาท  

80,000 

(2560:80,000) 

 

 

 

80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ

ท่ีขอรับการ

อุดหนุน 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีสุขภาพ

พลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง

ปลอดภัยจาก

โรคตางๆ 

 

สํานักปลดั สาธารณสุขมูล

ฐานแตละ

หมูบาน 

รวม 1  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - -  

แบบ ผ. 02 



 

 

 
 



  สวนที่ ๕ 
 
 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปาหมายท่ี
วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

การติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                                                          หนา 123                                                               

 



  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

 
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการหลาย
ข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบางเรื่องอาจ
ทําไมได   
 
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการได
ในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึง
จะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 

*************************** 
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