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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลพันนา 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง 

  เทศบาลต าบลพันนา  ตั้งอยู่ที่  บ้านโมน  หมู่  2  ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัด
สกลนคร   ห่างจากท่ีตั้งจังหวัดสกลนคร  (ทางด้านทิศตะวันตก)  ประมาณ  69 กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากอ าเภอ
สว่างแดนดิน  (ทางด้านทิศตะวันออก)   ประมาณ  15  กิโลเมตร   

1.2 อาณาเขต 

  เทศบาลต าบลพันนา  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลธาตุทอง  อ าเภอสว่างแดนดิน 

  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลตาลโกน  อ าเภอสว่างแดนดิน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดิน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลทรายมูล  อ าเภอสว่างแดนดิน 

1.3 เนื้อที่ 

 เทศบาลต าบลพันนา  มีเนื้อที่ประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  33,125 ไร่ 

 1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศของต าบลพันนา  ด้านทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นราบ  ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้
สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบหรือเป็นลูกคลื่นดอนล่าง  กล่าวคือ  บ้านหนองปลาเข็ง  ซึ่งใกล้ที่สุดพื้นที่จะสูงที่สุดสูงจาก
ระดับน้ าทะเล  1,700  เมตร  และลาดต่ าลงเรื่อย ๆ ถึงบ้านพันนา  ความสูงจากระดับน้ าทะเลลดลงเหลือ  165  
เมตร  สภาพดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย  และมีบางส่วนค่อนข้างเค็ม  และบางส่วนเป็นดินลูกรัง 
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1.5  เขตการปกครอง 



 ต าบลพันนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  จ านวนครัวเรือน  1,803  ครัวเรือนเขตการ
ปกครอง 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
หมู่
ที ่

จ านวนประชากร 
ชื่อผู้น าชุมชน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านพันนา 1 389 370 759 นายสุรสิทธิ์  รักษาแก้ว  
2 บ้านโมน 2 332 341 673 นายสิทธิพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์  
3 บ้านถ่อน 3 322 333 655 นายวีระพันธ์  ทุธินนท์  
4 บ้านงิ้ว 4 207 181 388 นางนุชนาฎ   แก้วกุล  
5 บ้านแย้ 5 205 220 425 นายธิติ  ค าสะอาด  
6 บ้านค าตานา 6 512 540 1,052 นายรักษ์  ไชยเลิศ  
7 บ้านหนองหอยคัน 7 218 229 447 นายเอกพงษ์  นิยมคุณ  
8 บ้านหนองปลาเข็ง 8 118 119 387 นายทองสูน  สีทน  
9 บ้านหนองไผ่ยาว 9 133 163 296 นายอานันท์  หาญศึก  
10 บ้านพันนาใต้ 10 411 420 831 นายบรรจง  ยุทธคราม  
11 บ้านเมืองทอง 11 226 234 460 นายรื่นรมย์  ธรรมสิทธิ์  
12 บ้านพันนานคร 12 245 257 502 นายอภิบาล  ดวงใจ  
รวม 3,388 3,487 6,875   

               ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎรอ าเภอสว่างแดนดิน เดือน  ตุลาคม   2559 
  2.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
 2.1  อาชีพ 

       การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลต าบลพันนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 
(ท านา ท าไร่  ท าสวน) รับจ้าง และรับราชการ  พืชเศรษฐกิจ  คือ  ข้าวเหนียว  ข้าวจ้าว  และยางพารา 

       การจัดตั้งกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

  (1) กลุ่มแม่บ้าน   จ านวน    12 กลุ่ม  
  (2) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จ านวน    12 กลุ่ม สมาชิก    890 คน 
  (3) กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน  จ านวน    12 กลุ่ม สมาชิก    920 คน 
  (4) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จ านวน   12 กลุ่ม สมาชิก   1,587 คน 
  (5) กลุ่มปลูกยางพารา   จ านวน      1    กลุ่ม สมาชิก      320  คน    
  (6)  กลุ่มสตรี    จ านวน     12   กลุ่ม     สมาชิก      500  คน 
  (7)  กลุ่มทอผ้าคราม   จ านวน       2   กลุ่ม     สมาชิก      200  คน 
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 2.2  การประกอบธุรกิจ 

  -    ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     2    แห่ง 
  -    โรงส ี    17   แห่ง   ขนาดใหญ ่ 1  แห่ง 
  -    โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน 1  แห่ง   (จ านวนคนงานน้อยกว่า  10  คน)  
 -   ร้านซ่อมรถ / เคาะพ่นสี   จ านวน  2  แห่ง 
  -  ร้านเช่า  VCD  / ร้านเกมส์  จ านวน  2  แห่ง 



  -  ร้านอาหาร   จ านวน  1  แห่ง  
  -  ร้านตัดผมสุภาพบุรุษ/สตรี จ านวน  4  แห่ง 
  -  โรงแรม   จ านวน  1  แห่ง 
      
3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
       โรงเรียนประถม  จ านวน  4  แห่ง 
  1) โรงเรียนพันนา 
  2) โรงเรียนบ้านถ่อน 
  3) โรงเรียนบ้านค าตานา 
  4) โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งหนองไผ่ยาว 

       โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน  1  แห่ง 
1) โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) 
 

 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จ านวน  6  แห่ง 
       วัด  จ านวน   5   แห่ง  คือ 

1.  วัดศรีบุญเรือง  ตั้งอยู่ที่บ้านงิ้ว  หมู่ที ่ 4  ใช้ร่วมกัน  5  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโมน  หมู่ที่ 2                 
 บ้านถ่อน หมู่ที ่3  บ้านงิ้ว หมู่ที ่4  บ้านแย้ หมู่ที ่5  บ้านเมืองทอง หมู่ที ่11 

2.  วัดดอนกรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา  หมู่ที ่ 1  ใช้ร่วมกัน  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านพันนา หมู่ 
ที ่1   บ้านพันนาใต ้หมู่ที ่10  บ้านพันนานคร หมู่ที ่12 

3.  วัดป่าพุฒาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านค าตานา  หมู่ที ่ 6  ใช้ร่วมกัน  4 หมู่บ้าน  คือ บ้านค าตานา   
หมู่ที่ 6  บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7  บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8   บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที ่9              

4.  วัดในธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านพันนานคร  หมู่ที ่ 10  ใช้ร่วมกัน  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านพันนา  
หมู่ที่ 1  บ้านพันนาใต ้หมู่ที ่10  บ้านพันนานคร หมู่ที ่12 

  5. วัดป่าบ้านหนองปลาเข็ง   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8  ใช้ร่วมกัน  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้าน
หนองหอยคัน  หมู่ที่  7  และบ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8 
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ส านักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง  คือ 

1.   ส านักสงฆ์ภูมิพนาราม   บ้านค าตานา  หมู่ที่ 6 
 
3.3  สาธารณสุข 

  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  1  แห่ง  บุคลากร  จ านวน  7  คน   แยกเป็น 
   1.  ข้าราชการ     จ านวน  4   คน 
   2.  ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  6   คน 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
  -  โรค / โรคระบาดที่ส าคัญ  : โรคไข้เลือดออก   โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 



  -  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  :  (อสม.)  จ านวน  269   คน                                                                                                                                                    
3.4 ความปลอดภัย ... 
  -  มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  142  คน 
  -  มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าต าบลพันนา  จ านวน  1  คน 
  -  มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน  จ านวน  60  คน 

 3.5  ทรัพยากรธรรมชาติ 

          ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ส่วนใหญ่คือ  ไม้ไผ่  ไม้ธรรมชาติ  ต้นกก  ดอกหญ้า  เกลือต้ม 

4.  การบริการพื้นฐาน 

 4.1 การคมนาคม 

สภาพถนนโดยรวมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วระยะทางประมาณ   17,287.5   เมตร  หรือ
ประมาณ   86.7 %   ที่เหลือเป็นถนนลูกรังระยะทางประมาณ   2,645   เมตร  หรือประมาณ  13.3 %    และถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในต าบลและที่เชื่อมต าบลอื่นที่ยังเป็นถนนลูกรัง  คือ   

1.  ถนนลูกรังสายบ้านถ่อน – หนองหอยคัน  ระยะทางประมาณ  3,500  เมตร 
2.  ถนนลูกรังสายบ้านถ่อน – ค าตานา  ระยะทางประมาณ  3,160  เมตร 
3.   ถนนลูกรังสายบ้านงิ้ว – ถนนลาดยางทางเขา้บ้านหนองปลาเข็ง   ระยะทางประมาณ 

4,640   กิโลเมตร 
4.  ถนนลูกรังสายบ้านพันนา – ค าตานา  ระยะทางประมาณ  1,450  เมตร 
5.  ถนนลูกรังสายค าตานา – บึงค าอ้อ  ระยะทางประมาณ  5,600  เมตร 
6.  ถนนลูกรังสายค าตานา – พันนาใต้  ระยะทางประมาณ  4,120  เมตร 
7.  ถนนลูกรังสายค าตานา -  ต าบลวัฒนา   ระยะทางประมาณ   1,400   เมตร 
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8.  ถนนลูกรังสายหนองหอยคัน – ป่าช้าหนองไผ่ยาว   ระยะทางประมาณ   800   เมตร 
9.  ถนนลูกรังสายหนองหอยคัน – หนองปลาเข็ง   ระยะทางประมาณ   645   เมตร 
10.  ถนนลูกรังสายหนองหอยคัน – ต าบลตาลโกน   ระยะทางประมาณ   645   เมตร 
11.ถนนลูกรังสายหนองหอยคัน – หนองไผ่ยาว   ระยะทางประมาณ   900   เมตร 
12. ถนนลูกรังสายหนองไผ่ยาว – บ. ค าเม็ก – เหล่าใหญ่   ระยะทางประมาณ   3,900   เมตร 
13. ถนนลูกรังสายพันนาใต้ – บึงค าอ้อ   ระยะทางประมาณ   6,908   เมตร 
14.  ถนนลูกรังสายพันนาใต้ – บ. ค าเม็ก   ระยะทางประมาณ   1,450   เมตร 
15.  ถนนลูกรังสายพันนานคร – บ. ม้า – บึงค าอ้อ   ระยะทางประมาณ   3,900   เมตร 

4.2 การโทรคมนาคม 

  -   โทรศัพท์พ้ืนฐาน    จ านวน          250       เลขหมาย 
  -   โทรศัพท์เคลื่อนที่    จ านวน         3,488     เลขหมาย 

4.3 การไฟฟ้า 

       มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน  รวม  1,803  ครัวเรือน 

4.4 ประปา   



1.  ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านพันนา  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  3  หมู่บ้าน 
พันนา  บ้านพันนาใต ้  บ้านพันนานคร   ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  4,200,000  บาท  จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์   551   ครัวเรือน  

2.  ประปาผิวดินขนาดเล็กบ้านงิ้ว  หมู่ที่  4  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  2  หมู่บ้าน   
ได้แก่บ้านถ่อน  หมู่ที่  3  บ้านงิ้ว  หมู่ที่  4   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเทศบาลต าบลพันนา  จ่ายขาดเงินสะสม  
ปีงบประมาณ   พ.ศ.  2558  จ านวน   1,890,000  บาท    มีจ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  288  ครัวเรือน 

 3. ระบบประปาผิวดินหนองบ่อใหญ่  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  5  หมู่บ้าน คือ  
บ้านโมน  บ้านแย้    บ้านเมืองทอง  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  427  ครัวเรือน 

4.  ประปาหมู่บ้าน  บ้านค าตานา  หมู่ที่  6  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  271   
ครัวเรือน 

5.  ประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่  7  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
เทศบาลต าบลพันนาในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2558  จ านวน  114,000  บาท  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  101 ครัวเรือน 
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6.  ประปาใต้ดินขนาดเล็ก  บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่  8  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลต าบลพันนา  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จ านวน  
666,000  บาท  มีจ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  96 ครัวเรือน        

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (1)  ทรัพยากรป่าไม้   

 

ชื่อหมู่บ้าน ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ 

เนื้อท่ี จ านวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์(คน) ไร่ งาน วา 

บ้านถ่อน 1 โนนน้อยโรงเรียน 30 - - 600 

2 ป่าช้าบ้านถ่อน 3 - - 700 

บ้านงิ้ว 3 ป่าช้าบ้านงิ้ว 5 - - 400 

บ้านค าตานา 4 ป่าช้าบ้านค าตานา 7 1 - 1,000 

บ้านหนองหอยคัน 5 ที่สาธารณะบ้านหนองหอยคัน 59 -  - 1,000 

บ้านหนองปลาเข็ง 6 ที่สาธารณะบ้านหนองปลาเข็ง 70 - - 1,000 

บ้านหนองไผ่ยาว 7 โคกหนองไผ่ 53  - - 900 



บ้านพันนาใต้ 8 ป่าช้าบ้านเหล่าเฒ่าเมี่ยง 22 3 64 800 
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(2)  ทรัพยากรน้ า 

 

ชื่อหมู่บ้าน ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ 

เนื้อท่ี จ านวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์(คน) ไร่ งาน วา 

บ้านโมน 1 สระชาประดิษฐ์ 4 1 74 700 

บ้านถ่อน 2 ห้วยอ้อมแก้ว 4 - - 600 

3 หนองขอน 3 - - 600 

4 ฮ่องค้าว 1 - - 500 

บ้านงิ้ว 5 หนองไฮ 2 - - 400 

6 หนองบ่องิ้ว 5  - - 400 

บ้านแย้ 7 หนองบ่อใหญ่ 40 - - 2,500 

8 หนองแย้ 1 - - 426 

 

 

บ้านค าตานา 

9 หนองแก่นช้าง 7 1 - 1,000 

10 หนองโน 9 - 15 1,000 

11 ห้วยค าผักหนาม 20 - - 1,300 

12 หนองโคกม้าน้อย 12 2 20 1,000 

13 หนองโคกม้าใหญ่ 15 - - 1,000 

บ้านหนองปลาเข็ง 14 สระน้ าหนองปลาเข็ง 1 - - 350 



 

บ้านพันนาใต้ 

15 บึงค าอ้อ 113 3 98 2,100 

16 หนองขาม 4 - - 800 

17 หนองยาง 11 - - 800 

บ้านเมืองทอง 18 หนองเบ็น 2 - - 800 

19 ล าน้ ายาม    5,500 
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5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

 5.1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

  1.  บึงค าอ้อ  เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ มีน้ าไหลซึมทั้งปีไม่มีแห้ง  ซึ่งหน่วยงาน รพช. ได้ก่อสร้างท านบ
กั้นน้ าทั้ง  4  ด้านแล้ว และได้ก่อสร้างระบบส่งน้ ามายังหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการเกษตร  หากจะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ก็สามารถพัฒนาได้  แต่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก    ในปัจจุบันบึงค าอ้อเป็นแหล่งผลิต
ระบบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่มากของบ้านพันนา  บ้านพันนาใต้  บ้านพันนานคร 

  2.  ปราสาทขอม  เป็นโบราณสถานซึ่งไม่สามารถก าหนดอายุได้   กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อ 
พ.ศ. 2525  ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับต าบล   อ าเภอ   และจังหวัด  ซึ่งในแต่ละปี  
เทศบาลต าบลพันนาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในการจัดงานประเพณี
บุญข้าวจี่ยักษ์อนุรักษ์ปราสาทขอมออนซอนผ้าย้อมคราม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปราสาทขอม  
และผ้าย้อมครามซึ่งเป็นสินค้า  OTOP  ของต าบลพันนา  รวมถึงเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์
ของต าบล 

6.  ศักยภาพของท้องถิ่น 

 6.1 ศักยภาพของเทศบาลต าบลพันนา 

 (1) จ านวนบุคลากร 
  คณะผู้บริหาร    จ านวน   5       คน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  จ านวน  12 คน 
  พนักงานเทศบาล    จ านวน  20 คน 
  พนักงานจ้าง    จ านวน  17 คน 
  พนักงานครู    จ านวน   7 คน 
          
 (2) รายได้ปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลพันนา 
 

ปี  พ.ศ. รายได้จัดเก็บเอง รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวม 



2557 732,206.06 15,524,537.20 12,723,102 9,315,862 38,295,707.26 
2558 680,112.68 15,968,988.77 13,746,714 12,447,667 42,873,482.45 
2559 588,588.59 16,716,410.68 12,091,138 200,000 29,596,137.24 
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6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 (1) ด าเนินการพัฒนาบึงค าอ้อและปราสาทขอมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร  
 (2) ส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นเมือง ,  ผ้าย้อมคราม    เนื่องจากประชาชนมีทักษะ    ความสามารถในการทอผ้า
อยู่แล้ว 
 (3) ส่งเสริม/สนับสนุนบ้านพันนาทั้ง 3  หมู่บ้าน (หมู่ที ่1,10,12) เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์   
 (4) ส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
 (5) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง,กลุ่มปลูกพืชในฤดูแล้ง 
กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ , กลุ่มศิลปะดนตรีพื้นบ้าน  ฯลฯ 
 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปลูกยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา  

 

1.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ ได้จากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา  ประจ าปี
งบประมาณท่ีผ่านมาว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพันนาได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560  ผลปรากฏว่ามี
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  พ.ศ.  2558  จ านวน  146  โครงการ  ผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2558  เพื่อด าเนินโครงการต่าง ๆ จ านวน  73  โครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบลพัน
นาได้มีการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านถ่อน  หมู่ที่ 3 – บ้านพันนา  หมู่ที่  1 
   2.  ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นค าตานา  หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางสีดา 
   3.  ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นค าตานา  หมู่ที่  6  ซอยบ้านนายทวี 
   4.  ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นค าตานา  หมู่ที่  6  ซอยบ้านนายสุภา 
   5.  ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านค าตานา   หมู่ที่  6  ซอยอาคาร   
       อเนกประสงค์  รร.  บ้านค าตานา 
   6.  ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นพันนาใต้  หมู่ที่ 10 – บึงค าอ้อ 
   7.  ก่อสร้างร่องระบายน้ า  บ้านโมน  หมู่ที่ 2 สี่แยกบ้านแม่ดารา –  
       ถนนนิตโย 
   8.  ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพันนา  หมู่ที่  1 หน้าบ้านอ.ชาญ – โนนสวดน้ า 
   9.  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านถ่อน  หมู่ที่ 3 –ซ่างทม 
  10.  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  บ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10 – ป่าช้า 
         เหล่าเฒ่าเมี่ยง 
  11. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านพันนานคร  หมู่ที่ 12 – หนอง 
         นกเขียน 
 12.  อุดหนุนคณะกรรมการประปาหนองบ่อใหญ่  บ้านแย้  หมู่ที่ 5 
 13.  ปรับปรุงระบบประปา  บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 
 14.  ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12 หน้าปราสาทขอม 
         -  หน้าบ้านนายสว่าง  ยอดตา    
 15.  ขยายไหล่ทาง  บ้านหนองหอยคัน   หมู่ที่ 7  (หน้าศาลา 
         ประชาคม – ต าบลตาลโกน) 

 
1,061,200 
48,000 
82,400 
96,000 
 
168,000 
913,000 
 
340,000 
290,000 
98,000 
668,000 
 
100,000 
 
100,000 
100,000 
95,000 
 
90,000 
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ยุทธศาสตร์ / โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 



   16.  ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สามหนองสามัคคี 
   17.  ปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนาเป็น 
         อาคารอเนกประสงค์ 
   18.  ปรับปรุงคันดินรอบหนองบ่อใหญ่  บ้านแย้  หมู่ที่  5 
   19.  ปรับปรุงและซ่อมแซมฝายน้ าล้น  บ้านแย้  หมู่ที่  5 
   20.  ขยายเขตโคมไฟสาธารณะภายในต าบล 
   21.  อุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  บ้านพันนา ฯ 
   22.  ขุดลอกหนองโคกม้า  บ้านค าตานา  หมู่ที่ 6 
   23.  ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดเล็ก  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 4 
   24.  ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 – บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 
   25.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านถ่อน – บ้านพันนา (ระยะที่  2) 
   26.  ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านพันนา  หมู่ที่  1 (หน้าบ้านนายหนูพันธ์  
         – หน้าบ้านนายทอง) 
   27.  ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง 
   28.   ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
   29.  ก่อสร้างเมรุ  วัดป่าหนองปลาเข็ง 
 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   1. โครงการอบรมปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง 
   2.  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   3.  จัดงานวันแม่แห่งชาติ 
   4.  ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   5.  อุดหนุนอาหารกลางวัน  รร. ในเขตพ้ืนที่ต าบลพันนา 
   6.  วสัดุงานบ้านงานครัว 
   7.  อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ  รร. ในเขตพ้ืนที่ 
   8.  อุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีรยานาวินมูลนิธิ 
   9.  อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตนารี 
   10.  โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่   

270,000 
 
262,000 
98,000 
72,000 
98,000 
15,000 
500,000 
1,890,000 
565,000 
  
   508,000 
 
500,000 
202,000 
670,000 
 
 
 
 
10,000 
70,000 
15,000 
1,013,600 
1,588,000 
60,000 
1,077,300 
238,788 
35,000 
491,049.99 
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ยุทธศาสตร์ / โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 
   1.  อุดหนุนโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอสว่าง
แดนดิน  ประจ าปี  พ.ศ.  2558 
   2.  อุดหนุนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
20,000 
 
20,000 
 

 



   3.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   3.  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
   4.  โครงการจัดงานวันสตรีสากล 
   5.  โครงการขยะไม่สวยแต่ช่วยพัฒนารายได้ 
   6.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
   7.  อุดหนุนอ าเภอสว่างแดนดินตามโครงการบริจาคโลหิตของเหล่า
กาชาด 
   8.  โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 
   9.  อุดหนุน อบต.ทรายมูลโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
   10.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร 
   11.  โครงการจัดเวทีประชาคม 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
   2.  โครงการพันนาร่วมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,000 
50,000 
13,257 
100,800 
95,760 
5,000 
 
30,000 
6,000 
11,675 
11,075 
 
 
20,000 
98,700 
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ยุทธศาสตร์ / โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
   1. จัดซื้อตู้เย็น 
   2.  จัดซื้อกล้องดิจิตอล 

 
15,000 
13,000 

 



   3.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติมีเดีย  แบบฉีดหมึก 
   4.  จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดใยสงเคราะห์ (ชนิดยาง)  
   5.  จัดซื้อแผงกันจราจร 
   6.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
   7.  อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   8.  จัดท าแผนที่ภาษี 
   9.  จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ 
   10.  จัดซื้อพัดลมไอน้ า 
   11.  จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   12.  จัดซื้อโต๊ะส าหรับห้องประชุมสภา 
   13.  จัดซื้อกล้องวงจรปิด 
   14.  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
   15.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
   16.  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน 
   17.  จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
   18.  จัดซื้อจอภาพ  LED  หรือ  LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า  21.5  นิ้ว 
   19.  จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 
   20.  จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
   21.  จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง 

17,200 
39,000 
5,400 
5,400 
295,895 
200,000 
8,900 
20,000 
19,600 
45,000 
20,000 
15,000 
3,000 
714,000 
23,400 
4,700 
16,000 
35,500 
99,500 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

การบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพันนา ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือรายได้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการช าระภาษี ท าให้การ
จัดเก็บภาษีครบถ้วน  ส่งผลให้เทศบาลต าบลพันนามีรายได้ที่จัดเก็บเองมากข้ึน  จึงจัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสะดวกในการช าระภาษีให้แก่ประชาชน และเพ่ิมรายได้ให้แก่
เทศบาลต าบลพันนา 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

สุขภาพที่แข็งแรง เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการด ารงชีวิต ดังค าท่ีว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” 
คณะผู้บริหาร 

เทศบาลต าบลพันนา จึงมีแนวนโยบายในการเพิ่มคุณภาพระบบควบคุมและป้องกันการรักษาสุขภาพพลานามัยให้มี
ประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัย   ไข้เจ็บ ดูแลให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าทางสังคมโดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ซึ่งในการจัดงานมีกิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ



สุขภาพผู้สูงอายุ  การแสดงออกซ่ึงการละเล่นหรือกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ  รวมถึงการแสดงออกถึงความ
เคารพต่อผู้สูงอายุ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีก าลังกายและก าลังใจและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน 

  เทศบาลต าบลพันนา มีหน้าที่หนึ่งในการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้
ได้รับโอกาสในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ได้แก่  การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  การจัดส่งเยาวชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ  การจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาค
เรียน  เป็นต้น  
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ต าบลพันนา  มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้งและวาตภัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลพันนา ได้ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนโดยจัดรถบรรทุกน้ าเพ่ือบริการประชาชนที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกครัวเรือน   เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน   โดยให้บริการนอกเวลาราชการและไม่เว้นวันหยุด   อีกทั้งปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้การได้
ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภคบริโภค 

การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  เทศบาลต าบลพันนา   มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ทั้งภัยอาชญากรรมและภัยจากยาเสพติด เทศบาลต าบลพัน
นาได้ร่วมกับผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในการเฝ้าระวังและป้องกันภัย ทั้งอาชญากรร ม 
อุบัติเหตุ และยาเสพติด โดยการตั้งจุดตรวจ และเข้าตรวจพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย และหากตรวจพบผู้เสพยาเสพติดก็ด าเนินการส่งเข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่
สังคม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ต าบลพันนาได้ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จะเห็นได้จาก  การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเทศบาลต าบลพันนาร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  อสม.  ผู้น าชุมชน ฯ  ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าสาธารณะเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนี้ 

เทศบาลต าบลพันนา  ได้ร่วมกับประชาชน  ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป 



ด้านการบริหารจัดการขยะ 

 ปัญหาด้านขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญของต าบล  ทางคณะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก  โดย
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด าเนินโครงการขยะไม่สวยแต่ช่วยพัฒนารายได้  พัฒนาสังคม สร้าง
ความมั่นคงให้ครอบครัว  ซึ่งเป็นการด าเนินการรับซื้อขยะจากประชาชนในพ้ืนท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้จากการ
ขายขยะ  และท าให้ปริมาณขยะในหมู่บ้านลดลง   

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี กินด ีสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6  ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

กรอบแนวทาง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 



(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

กรอบแนวทาง  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่  การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเปน็การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดา
เนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
กรอบแนวทาง 

 (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

 (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

 (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 



 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ
ให้เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

กรอบแนวทาง 

  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 กรอบแนวทาง 
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า   เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
กรอบแนวทาง 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทนัสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  12  ( พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์   
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  20  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา  ฉบับที่  11  และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ  
ฉบบัที่  12  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความมั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และการ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ของประเทศ 

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  5.0 

  2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ 

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท 

(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

  3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 

  4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ 

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ 

ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

  1)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 

Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 



2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ด้านการวิจัย  และนวัตกรรม 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
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1.3.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ เกษตรกรรมน าการพัฒนา  เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว  สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้" 
เป้าประสงค์รวม 

1) สังคมเข้มแข็ง 
2) เกษตรก้าวหน้า 
3) การค้ามั่งค่ัง 
4) ท่องเที่ยวยั่งยืน 

ต าแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 
1) เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
3) เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
4. การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
1.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.  การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
3.  การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด  สินค้าการเกษตรและ

เชื่อมโยงเครือข่าย 
4.  การพัฒนาจัดงานและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์
2.  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
3.  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
  3.  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2.  การพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 



ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 
1.  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5.  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
6. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา 

วิสัยทัศน์(Vision) 
   “ องค์กรประชาชน  สนใจการศึกษา  ไฟฟ้าสว่าง  ทางดี  มีอาชีพเสริม  เพ่ิมศักยภาพชุมชน” 
 พันธกิจ 
           1)  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ  ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
  2)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต   

3)  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4)  วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5)  บ ารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
6)  ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การ 

พัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 
 
 เป้าประสงค์   
  1) ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  2)  เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม 
  3)  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม  การศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4) การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 



  5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ค่าเป้าหมาย 
  1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
  4) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล 
  5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 6) การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพันนา  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการ

พัฒนาเทศบาลต าบลพันนาในอนาคตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  จึงได้ก าหนด      กลยุทธ์  
ดังนี้ 
 1)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

2)  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้แก่ประชาชน 
3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณีท้องถิ่น 
4)  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    
  เทศบาลต าบลพันนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางพัฒนา ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.   แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 
2.  แนวทางพัฒนาปรับปรงุระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศัพท์สาธารณะ 
3.  แนวทางการก่อสร้าง  ปรบัปรุงรักษาแหล่งน้ า  ฝายน้ าล้น  ระบบประปา  แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
  2.  แนวทางส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1.  แนวทางการสร้างสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชน 
2.  แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส 
3. แนวทางการสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและฝึกอบรมให้มีความพร้อมอยู่ 

เสมอ 
4.  แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  แนวทางการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

   1. แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.  แนวทางการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. แนวทางจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  4.  แนวทางบ าบัดและจัดการขยะ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
   2.  แนวทางส่งเสริม  สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3.  แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.  แนวทางการบริการประชาชน 
   5.  แนวทางการจัดท าผังเมือง 
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3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

จุดแข็ง 

1. ต าบลพันนาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  ข้าว  ยางพารา 
2. พ้ืนที่ของต าบลมีขนาดใหญ่  ซึ่งถ้าสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  และมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่

ส าคัญ  ได้แก่  บึงค าอ้อ  หนองบ่อใหญ่  ล าน้ ายาม  ที่สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคของคนใน
ชุมชน 

3. ประชากรภายในต าบลมีความรักความสามัคคีกัน  โดยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 
4. ประชากรภายในต าบลมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม

ที่เป็นของไทย  โดยเห็นได้จากการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  งานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์  
อนุรักษ์ปราสาทขอม  ออนซอนผ้าย้อมคราม  งานวันลอยกระทง  และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ 

5. ต าบลพันนามีแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญได้แก่  ปราสาทขอม 
6. ต าบลพันนามีศูนย์  OTOP   ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านได้แก่  ผ้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าย้อมคราม)  

และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าย้อมคราม  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
7. ต าบลพันนามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  ซึ่งมีทางหลวงหมายเลข  A22  ตัดผ่าน  นอกจากนี้ยังมี

ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง  หมู่บ้าน  ต าบล  
8. คนในต าบลพันนา  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์และการ

จัดตั้งป่าชุมชนประจ าต าบลพันนา  รวมทั้งมีการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ในพ้ืนที่ป่าช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยง  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุกรมพืชรวมทั้งสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
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จุดอ่อน 

1. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในการสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น 



2. แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี  ได้แก่  ปราสาทขอม  ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ระดับ  อ าเภอ  ระดับจังหวัด  และยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

3. ลักษณะภูมิประเทศของต าบลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  จึงท าให้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งในหน้าแล้ง  
และน้ าท่วมในฤดูฝน   อีกทั้งยังไม่มีระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งต าบล  ซึ่งแม้มีแหล่งกักเก็บน้ าก็ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน 

4. ประชากรยังขาดความรู้ความสามารถในการน าผลผลิตที่ได้จากท้องถิ่นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มอาชีพยังไม่มีตลาดรองรับอย่างเหมาะสม 
6. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 

 

โอกาส 

1. ต าบลพันนามีโรงเรียนในพ้ืนที่  จ านวน  5  แห่ง  โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  
โรงขยายโอกาสทางด้านการศึกษา  จ านวน  1  แห่ง   ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง 

2. ต าบลพันนามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้มาตรฐาน  ที่ให้บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 

3. ต าบลพันนามีต้นคราม  ซึ่งเป็นพืชที่สามารถน ามาผลิตเป็นสีย้อมผ้า  สามารถน ามาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ
ได้แก่ผ้าย้อมคราม  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 

4. การสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งต าบลเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลให้ดี
ขึ้น 

5. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  จะเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จ
ของกลุ่มอาชีพภายในต าบลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

อุปสรรค 

1. พ้ืนที่ของต าบลพันนา  มักประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเสมอ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและรายได้ของประชากร 

2. การบริหารงานภายในกลุ่มอาชีพยังขาดการส่งเสริมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ต าบลพันนายังไม่มีระบบชลประทานที่เหมาะสม  ที่จะสามารถมาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย

ได้ 
4. ปัญหาโรคติดต่อที่เกิดขึ้น  เช่น  โรคไข้เลือดออก  มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ยังกระจายไม่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วท้ังต า 

ส่วนที่  4 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ด้านการเศรษฐกิจ 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
2. แผนงานและเคหะ

กองช่าง อบจ.
สกลนคร 



และชุมชน 
3. แผนงานการพาณิชย ์
 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 
3. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบจ.
สกลนคร 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ  
เศรษฐกิจและสังคม 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานงบกลาง 

1. ส านักลัด 
2. กองสาธารณสุข 
3. กองสวัสดิการ
สังคม 
 

อบจ.
สกลนคร 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านการเศรษฐกิจ 1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

1. ส านักปลัด 
2. กองช่าง 
3. กองการเกษตร 

อบจ.
สกลนคร 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 1. ด้านบริหารงานท่ัวไป 1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
5. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
6. แผนงานการเกษตร 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุข 
6.  กองสวัสดิการ
สังคม 
6. กองส่งเสริม
การเกษตร 
 

อบจ.
สกลนคร 

 

 

 



ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  เป็น
แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ซ่ึง  เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
สี่ปี  ประกอบด้วย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององค ์   กรปกครองส่วนท้องถิน่ 20 
2. การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยทุธศาสตร ์ ประกอบดว้ย 65 
   3.1 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 10 
   3.2 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 10 
   3.3 ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 10 
   3.4 วสิยัทศัน ์ 5 
   3.5 กลยทุธ ์ 5 
   3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ 5 
   3.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร ์ 5 
   3.8 แผนงาน 5 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 
   3.10 ผลผลติ/โครงการ 5 

รวมคะแนน 100 
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ีค่วรไดเ้พื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งและขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่ของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไมค่วรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เช่น 

 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   ลักษณะภูมิ
ประเทศลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม้/ปา่ 
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพตดิ การสังคม
สงเคราะห์  ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การ 
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์  
ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสตัว์  การบริการ  การทอ่งเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์ /  กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้าน 
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี  ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า
ไม้  ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วม ตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ 
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

2. การวิเคราะห์สภาวการณ ์
และศักยภาพ 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
(1) การวเิคราะหท์ีค่รอบคลุมความเชื่อมโยง ความ 
สอดคลอ้งยุทธศาสตรจ์งัหวดัยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต 
จงัหวดั ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าต ิ 20  ปีแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืง
เฉพาะและการบงัคบัใชผ้ลของการบงัคบัใช้
สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อการพฒันาท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน 
การศกึษา สาธารณสขุความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ีจารตีประเพณี 
วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่เปน็ต้น 

(2)  

(4) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายได ้
ครวัเรอืน การสง่เสรมิอาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทาง
สงัคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่ง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

(2)  

(5)  การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม  พืน้ท่ีสีเขียว  ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 

(2)  

(6)  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOTANALYSIS  ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแขง็) 
W - Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนเชงิพืน้ที ่มกีารน าเสนอปัญหา คน้หา
สาเหตุของปัญหาหรอืสมมตฐิานของปัญหา แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาหรอืวธิกีารแกไ้ขปัญหา การ
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปญัหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั 
และการเบกิจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557- 2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การ
ตัง้งบประมาณ การเบกิจา่ยงบประมาณการ

(1)  



ประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใิน
เชงิปรมิาณ และ 
การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาทอ้งถิน่ใน
เชงิคณุภาพ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

 (9)  ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560  เช่น ผลทีไ่ดร้บั/ผลทีส่ าคญั 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ทีผ่่านมาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม
ของ 
ทอ้งถิน่ ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการ 
พฒันาทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่และเชื่อมโยงหลกัประชารฐัแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตแิละThailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ และยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
และ 
เชื่อมโยงหลกัประชารฐัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละ 
Thailand  4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ
แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร ์
คสช. และนโยบายรฐับาลหลกัประชารฐั แผน 
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วสิยัทศัน ์ วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถงึ
อนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและ
ศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และสมัพนัธก์บัโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

(5)  



3.5 กลยทุธ ์ แสดงใหเ้หน็ช่องทาง วธิกีาร ภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้ง
ท าตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์ หรอืแสดงให้
เหน็ถงึความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์นัน้ 

(5)  

3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความ
สอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้น  มุ่งหมาย
สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 
เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
ซึง่เกดิจากศกัยภาพของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะน าไปสู่
ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
3.8 แผนงาน แผนงานหรอืจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาในอนาคต 

ก าหนดจุดมุง่หมายในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรอื
แผนงานที ่
เกดิจากเป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
จุดยนืทางยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามชดัเจน  น าไปสูก่าร
จดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่โดยระบุแผนงานและความเชือ่มโยงดงักลา่ว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคร์วมทีน่ าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่
ที ่
เกดิผลผลติ/โครงการจากแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 
ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัและ
ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลติทีเ่ป็นชุดหรอืเป็น
โครงการทีเ่ป็นชุด กลุ่มหรอือนัหนึ่งอนัเดยีวกนั 
ลกัษณะเดยีวกนัเป็นตน้ เพื่อน าไปสูก่ารจดัท า

(5)  



โครงการเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

รวม 100  
 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 10 
3. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา  10 
5. โครงการพฒันา ประกอบดว้ย 50 
   5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้
ถูกตอ้ง 

(5) 

   5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม 
แห่งชาต ิ

(5) 

   5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั (5) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ีค่วรไดเ้พื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งและขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่ของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไมค่วรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้



1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใชก้ารวเิคราะห ์ ( 
SWOT 
Analysis/Demand (DemandAnalysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ 
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา อย่างน้อยตอ้ง 
ประกอบดว้ยการวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ, 
ดา้นสงัคม, ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 

10  

2. การประเมนิผลการน า 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตั ิ
ในเชงิปรมิาณ 

1) การควบคมุทีม่กีารใชต้วัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วดัผลในเชงิปรมิาณ  เช่น  การวดัจ านวนโครงการ 
กจิกรรม งานต่างๆ กค็อืผลผลตินัน่เองว่าเป็นไป
ตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไมจ่ านวนทีด่ าเนินการ
จรงิตามทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่  จ านวนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการไดม้จี านวนเท่าไหร่สามารถอธบิายไดต้าม
หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการพฒันา
ทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้

2) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) 
โครงการทีด่ าเนินการในเชงิปรมิาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมนิผลการน า 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตั ิ
ในเชงิคุณภาพ  

1) การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิ 
คุณภาพคอืการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใชเ้พื่อวดัว่า 
ภารกจิ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการใน 
พืน้ทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรอืไม ่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืไม่ ประชาชนพงึ
พอใจหรอืไม่ สิง่ของ วสัดุครุภณัฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ มสีภาพหรอืลกัษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวร
สามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคห์รอืไม่ ซึง่เป็นไป
ตามหลกัประสทิธผิล(Effectiveness) ผลการปฏบิตัิ
ราชการทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมา
ด าเนินการ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
 รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอื

หน่วยงาน 
2) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) 
โครงการทีด่ าเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

  

4. แผนงานและยุทธศาสตรก์าร 
พฒันา  

1) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ มี
ความ 

10  



สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ในมติต่ิางๆ จนน าไปสูก่ารจดัท าโครงการ
พฒันาทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT Analysis/Demand 
(Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรอืหลกัการบรู 
ณาการ (Integration) กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที ่
มพีืน้ทีต่ดิต่อกนั 
2) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ ที ่
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน หลกั
ประชา 
รฐั และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและโดยเฉพาะ 
เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ (ดา้นการเกษตรและแหล่ง
น ้า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

5. โครงการพฒันา 
ประกอบดว้ย 
5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 

ควรประกอบดว้ยขอัมลูดงันี้ 
เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคส์นองต่อแผน
ยุทธศาสตร ์
การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และ 
ด าเนินการเพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไว ้ชื่อโครงการ
ม ี
ความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เขา้ใจ
ไดว้่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวตัถุประสงค ์
สอดคลอ้งกบัโครงการ 

มวีตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) โครงการ
ตอ้ง 
ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความเป็นมาของ 
โครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล วธิกีาร 
ด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มคีวาม
เป็นไป 
ไดช้ดัเจน มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ 
โครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสู ่
การตัง้งบประมาณไดถู้กตอ้ง 

สภาพทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในอนาคตเป็นทศิทางทีต่อ้ง
ไปให ้
ถงึเป้าหมายตอ้งชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย 
พืน้ทีด่ าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให ้
ชดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าทีไ่หน เริม่ตน้ในช่วงเวลา
ใด 

(5)  



และจบลงเมื่อไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หาก 
กลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปว่าใครคอื 
กลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคอืกลุ่มเป้าหมายรอง 

5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้ง 
กบัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) การสรา้ง 
ความสามารถในการแขง่ขนั (3) การพฒันาและ 
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความ
เสมอ 
ภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม (5) การสรา้งการ
เตบิโต 
บนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
 (6)  การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มัง่คั่ง  ยั่งยืน 
  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ 
โครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบั 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 โดย (1) ยดึหลกัปรชัญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง (2) ยดึคนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา
(3) ยดึวสิยัทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  (4) ยดึ 
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลกัการน า 
ไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างจรงิจงัใน 5 ปีทีต่่อ 
ยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต ้
แนวทางการพฒันา 
(1) การยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลุดพน้ 
กบัดกัรายไดป้านกลางสูร่ายไดส้งู 
(2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏริปู 
ระบบเพื่อสรา้งสงัคมสงูวยัอย่างมคีุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม 
(4) การรองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง 
(5) การสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคม 
อย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(6) การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(5)  

5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้ง 
กบั Thailand 4.0 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่น 
โครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู ่Value–Based Economy 
หรอืเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม ท าน้อยไดม้าก 
เช่น (1) เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ โภคภณัฑไ์ปสูส่นิคา้ 
เชงินวตักรรม (2) เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ี

(5)  



ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการ
ด าเนินภาคการผลติสนิคา้ ไปสูก่ารเนินภาคบรกิารมาก
ขึน้ รวมถงึโครงการทีเ่ตมิเตม็ดว้ยวทิยาการ ความคดิ
สรา้งสรรคน์วตักรรมวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและการ
วจิยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชงิ
เปรยีบเทยีบ เช่น ดา้นเกษตรเทคโนโลยชีวีภาพ 
สาธารณสขุ วฒันธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคลอ้งกบั 
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้งกบัหว้ง 
ระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้ เพื่อ 
ขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่เสมอืนหนึ่งการขบัเคลื่อน 
การพฒันาจงัหวดั ซึง่ไม่สามารถแยกสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ออกจากกนัได ้นอกจากนี้โครงการพฒันาทอ้งถิน่ตอ้ง 
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดนิทางไปดว้ยกนักบั 
ยุทธศาสตรจ์งัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้ทีเ่ป็นปัจจบุนั 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความ 
ยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให ้
ประเทศชาตมิัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 
ภายใตห้ลกัประชารฐั 

เป็นโครงการทีด่ าเนินการภายใตพ้ืน้ฐานความพอเพยีงที ่
ประชาชนด าเนินการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็น 
โครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็นโครงการทีป่ระชาชน 
ตอ้งการเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื ซึง่มลีกัษณะทีจ่ะให ้
ทอ้งถิน่มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นทอ้งถิน่ทีพ่ฒันา 
แลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ 
เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า) 
(LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มคีวาม 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั 5 
ประการในการจดัท าโครงการไดแ้ก่ 
(1) ความประหยดั (Economy) 
(2) ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) 
(3) ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) 
(4)ความยตุธิรรม(Equity) 
 (5) ความโปร่งใส(Transparency) 

(5)  

5.10 มกีารประมาณการราคา 
ถูกตอ้งตามหลกัวธิกีาร 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาตอ้งใหส้อดคลอ้ง 
กบัโครงการถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทางช่าง หลกัของ 
ราคากลาง ราคากลางทอ้งถิน่มคีวามโปร่งใสในการ 
ก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชงิประจกัษ์มคีวาม 
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรอืไมต่ ่ากว่ารอ้ยละหา้ของการ 
น าไปตัง้งบประมาณรายจ่ายในขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั ิ

เงนิสะสม หรอืรายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรปูแบบอื่นๆ 

(5)  



5.11  มกีารก าหนดตวัชีว้ดั 
(KPI) และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์
และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

มกีารก าหนดดชันชีีว้ดัผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที ่สามารถวดัได ้(measurable) ใช ้
บอกประสทิธผิล (effectiveness) ใชบ้อกประสทิธภิาพ 
(efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพงึพอใจการ 
ก าหนดรอ้ยละ การก าหนดอนัเกดิจากผลของ 
วตัถุประสงคท์ีเ่กดิกบัทีส่ ิง่ทีไ่ดร้บั (การคาดการณ์คาดว่าจะ
ไดร้บั) 

(5)  

5.12 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ผลทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิจากการด าเนินการตาม 
โครงการพฒันาซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้การ 
ไดผ้ลหรอืผลทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเทา่กบัวตัถุประสงคห์รอื 
มากกว่าวตัถุประสงคซ์ึง่การเขยีนวตัถุประสงคค์วร 
ค านึงถงึ 
(1) มคีวามเป็นไปไดแ้ละมคีวามเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วดัและประเมนิผลระดบัของความส าเรจ็ได ้
(3) ระบุสิง่ทีต่อ้งการด าเนินงานอย่างชดัเจนและ 
เฉพาะเจาะจงมากทีส่ดุและสามารถปฏบิตัไิด ้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
(5) สง่ผลต่อการบง่บอกเวลาได ้
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ข้อ 30  (5)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ก าหนดว่า  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา  ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ  
รูปภาพ  กราฟ  ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

1 ใชแ้บบส าหรบัการตดิตามและประเมนิผลเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
(1) แบบตวับ่งชีก้ารปฏบิตังิาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบตัรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรอื Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
(3) แบบมุง่วดัผลสมัฤทธิ ์(Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชงิเหตุผล หรอื Logical Model 
(5) แบบวดักระบวนการปฏบิตังิาน (Process Performance Measurement System 



(PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏบิตังิานหรอื PPMS 
(6) แบบการประเมนิโดยใชว้ธิกีารแกปั้ญหาหรอืเรยีนรูจ้ากปัญหาทีเ่กดิขึน้หรอื 

ProblemSolving  Method 
(7) แบบการประเมนิแบบมสี่วนรว่ม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมนิตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอื่น ๆ ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดขึน้ ทัง้นี้ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบตามขอ (1)-(10) 

หรอืเป็นแบบผสมกไ็ด ้
2 เชงิปรมิาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลทีไ่ดจ้รงิ ๆ คอือะไร ค่าใชจ้่าย (Cost) เวลา(Time) 
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 
3 ประชาชนไดป้ระโยชน์อย่างไรหรอืราชการไดป้ระโยชน(อยา่งไร 
4 วดัผลนัน้ไดจ้รงิหรอืไม่ หรอืวดัไดเ้ท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIS) 
5 ผลกระทบ (Impact) 
4. ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต ( เช่นจะท า สนบัสนุน ส่งเสรมิ ป้องกนัอย่างไร เป็นต้น) 
4.2 ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา (รวมถงึองคป์ระกอบส าคญัของขอ้มลูเพื่อน าไปสู่ 
ขอ้เสนอแนะ เป็นต้น) 
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