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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   และอยู่ห่างจาก
อ าเภอสว่างแดนดิน  (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  ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศ

ใต้สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบหรือเป็นลูกคลื่นดอนล่าง  กล่าวคือ  บ้านหนองปลาเข็ง  ซึ่งใกล้ที่สุดพ้ืนที่จะสูงที่สุดสูง
จากระดับน้ าทะเล  1,700  เมตร  และลาดต่ าลงเรื่อย ๆ ถึงบ้านพันนา  ความสูงจากระดับน้ าทะเลลดลงเหลือ  
165  เมตร  สภาพดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย  และมีบางส่วนค่อนข้างเค็ม  และบางส่วนเป็นดินลูกรัง 

1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
            1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิจะร้อนตั้งแต่ 28 – 40 องศาเซลเซียส 
            2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฝนจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน และท้ิงช่วง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี ปริมาณน้ าฝนจะมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลและผลกระทบจากพายุ
ฝน และพายุดีเปรสชั่นในมหาสมุทรแปซิกฟิคและทะเลจีนใต้ ปริมาณน้ าฝนที่ตกมากท่ีสุดในรอบ 5 ปี คือ เดือน
กรกฎาคม ปี 2547 จ านวน 400 ม.ม. 
           3)  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 13 องศาเซลเซียส 
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1.6 ลักษณะของดิน 

  เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก  ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน เมื่อมีฝนตกท า
ให้เกิดการกัดกร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณท่ีว่างเปล่า เป็นเหตุให้ดินถูกน้ าที่ซึมลงไปซะล้างอาหารและสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชลงไปยังส่วนลึกพ้นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงล าต้นได้ การปรับปรุงดินท าได้ค่อนข้าง
ล าบาก   เพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบ ารุงรักษาดิน
อ่ืน ๆ พร้อมกันไปด้วย นอกจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าแล้ว  ต าบลพันนายังประสบปัญหาด้านดินเค็ม
ตามผลการส ารวจของกรมพัฒนาที่ดิน 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลพันนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน   

 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อผู้น าชุมชน หมายเหตุ 

1 บ้านพันนา 1 นายสุรสิทธิ์  รักษาแก้ว  
2 บ้านโมน 2 นายสิทธิพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์  
3 บ้านถ่อน 3 นายวีระพันธ์  ทุธินนท์  
4 บ้านงิ้ว 4 นางนุชนาฎ   แก้วกุล  
5 บ้านแย้ 5 นายธิติ  ค าสะอาด  
6 บ้านค าตานา 6 นายรักษ์  ไชยเลิศ  
7 บ้านหนองหอยคัน 7 นายเอกพงษ์  นิยมคุณ  
8 บ้านหนองปลาเข็ง 8 นายทองสูน  สีทน  
9 บ้านหนองไผ่ยาว 9 นายอานันท์  หาญศึก  

10 บ้านพันนาใต้ 10 นายบรรจง  ยุทธคราม  
11 บ้านเมืองทอง 11 นายรื่นรมย์  ธรรมสิทธิ์  
12 บ้านพันนานคร 12 นายอภิบาล  ดวงใจ  

               ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎรอ าเภอสว่างแดนดิน เดือน  มิถุนายน   2562 
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2.2  จ านวนประชากร  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎรอ าเภอสว่างแดนดิน เดือน  มิถุนายน   2562 

 

 
ประชากร ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

แรกเกิด – 18 ปี 467 506 973 
อายุ 19 – 60 ป ี 1,702 1,726 3,428 

อายุมากกว่า 60 ปี 458 553 1,011 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎรอ าเภอสว่างแดนดิน เดือน  มิถุนายน   2562 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านพันนา 1 251 262 513 
2 บ้านโมน 2 284 280 564 
3 บ้านถ่อน 3 265 276 541 
4 บ้านงิ้ว 4 144 155 229 
5 บ้านแย้ 5 139 168 307 
6 บ้านค าตานา 6 393 402 795 
7 บ้านหนองหอยคัน 7 204 221 425 
8 บ้านหนองปลาเข็ง 8 163 189 352 
9 บ้านหนองไผ่ยาว 9 109 121 230 
10 บ้านพันนาใต้ 10 276 285 564 
11 บ้านเมืองทอง 11 221 201 422 
12 บ้านพันนานคร 12 193 210 403 

รวม 2,642 2,770 5,412 
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  2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลพันนา  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 โดยมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวม 12 คน 

 

หัวข้อ 
 

นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ในบัญชี 5,133 2,601 2,532 
จ านวนผู้ที่มาแสดงตนขอรับบัตร 3,578 1,811 1,767 
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 5,375 2,750 2,625 
จ านวนบัตรดี 3,578 1,811 1,721 
จ านวนบัตรเสีย 109 58 38 
จ านวนบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 14 3 8 
 

เทศบาลต าบลพันนามีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ สภาเทศบาลและฝ่ายบริหารโดยในส่วนของสภา
เทศบาลจะมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน มีนายกเทศมนตรีซึ่งได้รับการเลือกจากประชาชนโดยตรง จ านวน 1 คน และมี
การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ด้านบริหารกิจการของเทศบาล และมีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ท าหน้าที่นิติบัญญัติ 

ข้อมูลคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพันนา 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา นายสนั่น  ชินมา 
รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา นายยุทธภูมิ  มีเพียร ,นายขวญัประชา  ค าตานิตย์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิเศษ  จ าปาอ่อน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตติ  สุมาลัย 

          ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล 

เขต บ้าน หมายเหตุ 

เขต 1 นายชัยวัฒน์  หอมสร้อย  
นายสวัสดิ์  ดวงใจ  
นายสมยศ  ค าตานิตย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา 
นายมานิต  มะโนมัย  
นายสุระจิตร  สุริยะจันทร์  
นายศิวกร  ค าตานิตย์  

เขต 2 นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์  
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา 
นายวิลัย  จะดันพงษ์  
นายสง่า  สุดแสง  
นายสนอง  สินอยู่  
นายสถิต  โสมศรีแพง  
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 3.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
   3.1  อาชีพ 
       การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลต าบลพันนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม (ท านา ท าไร่  ท าสวน) รับจ้าง และรับราชการ  พืชเศรษฐกิจ  คือ  ข้าวเหนียว  ข้าวจ้าว  และ
ยางพารา 

       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 

  3.2  การประกอบธุรกิจ 
  -    ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     2    แห่ง 
  -    โรงสี     16   แห่ง   ขนาดใหญ่  1  แห่ง 
  -    โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน 2  แห่ง   (จ านวนคนงานน้อยกว่า  10  คน)
   -   ร้านซ่อมรถ / เคาะพ่นสี   จ านวน  3  แห่ง 
  -  ร้านเช่า  VCD  / ร้านเกมส์  จ านวน  2  แห่ง 
  -  ร้านอาหาร   จ านวน  -  แห่ง  
  -  ร้านตัดผมสุภาพบุรุษ/สตรี จ านวน  2  แห่ง 
  -  โรงแรม   จ านวน  1  แห่ง    

4.  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
            4.1.1 โรงเรียนประถม  จ านวน  4  แห่ง โรงเรียนพันนา  โรงเรียนบ้านถ่อน โรงเรียนบ้าน     
ค าตานา  โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งหนองไผ่ยาว  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีทั้งหมด      
จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 

 

โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน บุคลากรทางการ

ศึกษา (คน) 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนบ้านพันนา 37 52 87 10 นายจเร  เมืองบาล 
โรงเรียนบ้านถ่อน 26 26 52 7 นายสุภาพ ช่างสอน 
โรงเรียนบ้านค าตานา 44 41 85 8 นางอุทัยวรรณ ชูบุญ 
โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็ง หนองไผ่ยาว 38 63 101 7 นายธนบัตร พละชัย 
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 139 141 082 20 นายวีระชัย อินทรเกษม 

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพือ่บริหารการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
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 4.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโมน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี 
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน ผู้ดูแลเด็ก 
(คน) ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา 28 34 62 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโมน 12 27 39 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี 15 21 36 3 

แหล่งข้อมูล : กองการศึกษา  ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน 2562 

 4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จ านวน  6  แห่ง 
       ในเขตเทศบาลต าบลพันนา  มีวัด  จ านวน   5   แห่ง  ได้แก่ 

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

2.  วัดดอนกรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา  หมู่ที่  1  ใช้ร่วมกัน  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านพันนา หมู่ 
ที ่1   บ้านพันนาใต้ 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 หมู่ที่ 9              

4.  วัดในธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านพันนานคร  หมู่ที ่ 10  ใช้ร่วมกัน  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านพันนา  
หมู่ที่ 1  บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10  บ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 
  5. วัดป่าบ้านหนองปลาเข็ง   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8  ใช้ร่วมกัน  2  หมู่บ้าน  คือ  
บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่  7  และบ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8 
 

ส านักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง  คือ 

1.   ส านักสงฆ์ภูมิพนาราม   บ้านค าตานา  หมู่ที่ 6 

4.3  สาธารณสุข 

  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1 แห่ง 
  4.3.1 ข้อมูลบุคลากร 
 

ชื่อสถานบริการ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชการ อ่ืน..(...........) 
โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพต าบลพันนา - 2 - - 2 
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4.3.2  ข้อมูลประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา 5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2561 
 

สถานบริการ ประเภทเจ็บป่วย จ านวนคน จ านวนครั้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพันนา 1. โรคระบบทางเดินหายใจ 

2. โรคระบบย่อยอาหาร 
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
4. โรคตารวมส่วนประกอบของตา 
5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

714 
537 
611 
271 
179 

1,366 
1,144 
1,080 
369 
349 

 
  4.3.3 ข้อมูลจ านวนผู้เข้ารับการรักษา 
 

ปี จ านวนผู้ที่เข้ารับการรักษา หมายเหตุ 
ปี 2560 
ปี 2561 

2,983 
2,687 

 

 

 
  4.3.4 ข้อมูลจ านวน อสม. 
 

ปี จ านวน อสม. หมายเหตุ 
ปี 2561 156 

 
 

                                                                                                                                                  
4.4 ความปลอดภัย  

  -  มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  142  คน 
  -  มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าต าบลพันนา  จ านวน  1  คน 
  -  มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน  จ านวน  60  คน 

 4.5  ทรัพยากรธรรมชาติ 

          ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ส่วนใหญ่คือ  ไม้ไผ่  ไม้ธรรมชาติ  ต้นกก  ดอกหญ้า  เกลือต้ม 
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5.  การบริการพื้นฐาน 

  5.1 การคมนาคม 

สภาพถนนโดยรวมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีถนนทั้งสิ้น  ระยะทาง  83,089  เมตร 
ถนนลาดยาง  จ านวน 2 สาย  ระยะทาง  11,703  เมตร ถนนคอนกรีต   28,460   เมตร  ถนนลูกรัง
ระยะทางประมาณ   42,926   เมตร  รายละเอียดดังนี้ 

หมู่
ที ่

บ้าน ลาดยาง คสล. ลูกรัง 

จ านวน
(สาย) 

ความยาว 
(เมตร) 

จ านวน
(สาย) 

ความยาว 
(เมตร) 

จ านวน
(สาย) 

ความยาว 
(เมตร) 

1 บ้านพันนา 1 11,000 4 5,100 1 220 
2 บ้านโมน 1 703 4 1,320 - - 
3 บ้านถ่อน - - 4 2,639 5 9,093 
4 บ้านงิ้ว - - 2 3,450 2 1,911 
5 บ้านแย้ - - 3 1,527 - - 
6 บ้านค าตานา - - 5 3,271 5 9,317 
7 บ้านหนองหอยคัน - - 3 1,809 3 2,076 
8 บ้านหนองปลาเข็ง - - 4 2,800 4 5,040 
9 บ้านหนองไผ่ยาว - - 3 1,437 1 3,500 

10 บ้านพันนาใต้ - - 3 1,207 2 9,409 
11 บ้านเมืองทอง - - 2 640 2 1,610 
12 บ้านพันนานคร - - 5 3,260 1 750 

รวม 2 11,703 42 28,460 26 42,926 

5.2 การโทรคมนาคม 

   -   โทรศัพท์เคลื่อนที่    จ านวน         3,488     เลขหมาย 

5.3 การไฟฟ้า 

         มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน  รวม  1,803  ครัวเรือน 
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5.4 ประปา   

1.  ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านพันนา  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน   
3  หมู่บ้านพันนา  บ้านพันนาใต้   บ้านพันนานคร   ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  
4,200,000  บาท   จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์   551   
ครัวเรือน  
   2. ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านถ่อน  หมู่ที่ 3  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา               
จ านวน 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านถ่อน  หมู่ที่ 3  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  2,257,200  บาท                   
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จ านวน            
185  ครัวเรือน 

3.  ประปาผิวดินขนาดเล็กบ้านงิ้ว  หมู่ที่  4  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  1  หมู่บ้าน   
ได้แก่ บ้านงิ้ว  หมู่ที่  4   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเทศบาลต าบลพันนา  จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2558  จ านวน   1,890,000  บาท    มีจ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  190  ครัวเรือน 

 4. ระบบประปาผิวดินหนองบ่อใหญ่  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  3  หมู่บ้าน คือ  
บ้านโมน  บ้านแย้    บ้านเมืองทอง  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  400 ครัวเรือน 

5.  ประปาหมู่บ้าน  บ้านค าตานา  หมู่ที่  6  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน 1 หมู่บ้าน  ได้แก่  
บ้านค าตานา หมู่ที่  6  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  จ านวน  394,650  บาท  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวนครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์  271  
ครัวเรือน 

6.  ประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่  7  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
เทศบาลต าบลพันนาในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2558  จ านวน  114,000  บาท  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  101 ครัวเรือน 

7.  ประปาใต้ดินขนาดเล็ก  บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่  8  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

เทศบาลต าบลพันนา  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จ านวน        
666,000  บาท  มีจ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  96 ครัวเรือน 

    8. ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  บ้านหนองไผ่ยาว  หมู่ที่ 9  มีหมู่บ้านที่ใช้น้ าประปา  จ านวน 
1 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที่ 9   ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม  จ านวน   
394,650  บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 85  ครัวเรือน 
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4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (1)  ทรัพยากรป่าไม้   

   ทรัพยากรป่าไม้ในเขตเทศบาลต าบลพันนา  ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์  โดยเทศบาล
ต าบลพันนาได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้  โดยจะเห็นได้จากการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช  โดยได้
คัดเลือก  ป่าช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยงเป็นพื้นที่ในการด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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 

 ต าบลพันนามีทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ  ดังนี้ 

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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6.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

  6.1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

   1.  บึงค าอ้อ  เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ มีน้ าไหลซึมทั้งปีไม่มีแห้ง  ซึ่งหน่วยงาน รพช. ได้
ก่อสร้างท านบกั้นน้ าทั้ง  4  ด้านแล้ว และได้ก่อสร้างระบบส่งน้ ามายังหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการเกษตร  หากจะพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ก็สามารถพัฒนาได้  แต่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก    ในปัจจุบันบึงค าอ้อ
เป็นแหล่งผลิตระบบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่มากของบ้านพันนา  บ้านพันนาใต้  บ้านพันนานคร 

   2.  ปราสาทขอม  เป็นโบราณสถานซึ่งไม่สามารถก าหนดอายุได้   กรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนไว้เมื่อ พ.ศ. 2525  ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับต าบล   อ าเภอ   และจังหวัด  
ซึ่งในแต่ละปี  เทศบาลต าบลพันนาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในการ
จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์อนุรักษ์ปราสาทขอมออนซอนผ้าย้อมคราม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวปราสาทขอม  และผ้าย้อมครามซึ่งเป็นสินค้า  OTOP  ของต าบลพันนา  รวมถึงเป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ของต าบล 

7.  ศักยภาพของท้องถิ่น 

  7.1 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 
2560 786,073.24 17,562,912.85 23,186,551 5,310,629 46,849,116.09 
2561 748,566.57 19,211,965.94 24,008,624 5,347,652.76 49,318,089.27 
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7.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 (1) ด าเนินการพัฒนาบึงค าอ้อและปราสาทขอมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร  
 (2) ส่งเสริมอาชีพทอผ้าพ้ืนเมือง ,  ผ้าย้อมคราม    เนื่องจากประชาชนมีทักษะ    ความสามารถในการ
ทอผ้าอยู่แล้ว 
 (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 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

**************** 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  วิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  

สาระส าคัญ 
1. ความม่ันคง 
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี
ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

2. ความม่ังคั่ง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญในระดับภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี มีสร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2) ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้ า กระจายอ านาจและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรม เร่งรัดการจัดท าหลักเกณฑ์แดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้ง
ระบบ 
  5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลย
ภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ 
  6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้าง
ก าลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
  7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ า 
  8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ก าหนดการบริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้
ความส าเร็จกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
   - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการ
คลังและการเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 
และสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของประชาชน 
   - ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่
เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
   - พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการ
พัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความ
สะดวกทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
  2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร 
   - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
   - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
   - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพภาคบริการ 
   - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
   - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
   - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็น
ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนิน
ธุรกจิใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  
   - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่
เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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   - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกล 
สู่สากล 
   - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
   - เขตเศรษฐกิจชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการ
ผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน 
   - พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
   - พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
และน่าอยู่ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่องโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 

  4) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุน
ต่ า รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลาง
ของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ 
   - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดย
กระจายประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้าง
อุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
   - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT    เ      เ    เ       เ                                          ากรให้มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT            
                                                          เ          วามเข้มแข็งของภาคการ
ผลิต การศึกษา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80              ที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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  5)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
   - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
   - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทาง
การศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการปูองกันภัย
ในทุกรูปแบบ 
   - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง
กลุ่มอ านาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของ
การรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ  
   - เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การพัฒนาทุนมนุษย์ 
   - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade)         
เ                                                                       เ   เ      ค้าและการ
ลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ
ด้านอื่นๆ ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัย
เรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงโดย
การปฏิรูป โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเช้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง  และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง 
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน 
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การจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ 
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้าง
ความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง

ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคม โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือ
เป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มี
ความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  - ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุก
รุกท าลายปุาอย่างเข้มงวด 

- ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บน
พ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการใช้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
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- วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ า
ต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามรถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
น้ า และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และการแผนงานเผชิญเหตุ
เฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
น้ า 

- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
- ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด

พลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
  3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และ
บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 

- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบ
ให้เอ้ือต่อการพัฒนา 

- เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย 

- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักคาร์บอน 
- พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมิงท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหาร

ความต่อเนื่องของธุรกิจ 
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  5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน

ทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ 

โครงสร้างองค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ขีดความสามรถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มี
กฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณปานกลางและระยะยาว 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ 

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 

- มุ่งเน้นการจดัท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 

2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้

ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้
เป็นแบบยึดพื้นที่ตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนเงินงบประมาณที่เหมาะสม 

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

ประเทศ 
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- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาระบบราชการไทย 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน
และเครื่อข่ายต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริการ 
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal 

จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
- ยกระดับประสิทธิภาพให้บริการ การบริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ 

โทรศัพท์มือถือ 
7) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการ

แผ่นดินการประกอบธุรกิจ ข้อมูลระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นกฎหมายให้สามรถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามรถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมิน
สถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงก าหนดเป็นหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้ 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณค่าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
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4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลด
บทบาทภาครัฐในการให้บริการที่ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการ
บริจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แบ่งออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา พัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง
และสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวันให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
   2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
   3. การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
   4. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มี
คุณภาพ 
   5. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคม
และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม 
   6. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   เปูาหมายเพื่อการสร้างโอกาสให้คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง
ทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
   2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือ
ขยายความคุ้มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
   3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานราก 
   4. การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์
ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
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   6. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
   7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   เปูาหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยั่งยืน 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการ
พัฒนาภาคการเงิน 
   2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า
การลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   เปูาหมายเพ่ือรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
ควบคุม ปูองกันและลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
   1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   2. การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
   3. แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
   4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   7. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
   เปูาหมายเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การรักษาความมั่นคงภายใน 
   2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
   3. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
   4. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
   5. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
   6. การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   เปูาหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีระดับการให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและ
ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้
มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลัง 
   3. เ พ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้
มาตรฐานสากล 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   เปูาหมายเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม
ขนส่งและการค้าอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านน้าประปาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
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   1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
   2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6. การพัฒนาสาธารณูประการด้านน้ าประปา 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   เปูาหมายเพ่ือใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม การเสริมสร้างสังคมที่
มีตรรกะทางความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหา
และยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
   2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   เปูาหมายเพ่ือกระจายความเจริญรุ่งเรืองสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการ
ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอล
ของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
   2. การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองส าคัญ 
   3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
   เปูาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้ง
ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มี
สมรรถภาพสูงแลเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดั น
บทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
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1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม
ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

   2. การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ
การลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
   3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิต การค้า การ
บริการของผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากเงินทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
   4. มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ 
   6. บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ และภารกิจด้าน
การต่างประเทศ 
   7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมี
บทบาทท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
   8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นโดย
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นแผนที่จะก าหนดเปูาหมาย และทิศทางการ
ด าเนินงานของแต่ละภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการก าหนด
เปูาหมาย “การพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” ผ่านแนวทาง
การขับเคลื่อนส าคัญ 1 ด้าน ดังนี้ 
   1) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน : พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และ
บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
   2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ 
ทักษะ พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า 
   3)สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
สนับสนุนธุรกิจ SMLs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางจังหวัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
 



 

 
 

-28- 
 

4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน 
   5) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดด าเนินงานโครงการและ
มาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.
2561-2565) 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุดซึ่ งในแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดฯ           
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา ๔ 
ประเด็นพัฒนา  ดังนี้ 
  1) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

2) การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาคารปลอดภัย 
  3) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจใน
พ้ืนที่ 
  4) การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 วัตถุประสงค์ : 1) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
          2) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
๑. ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนจาก
ปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

๒. ร้อยละของรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

  
แนวทางการพัฒนา :   1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
    2) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน 

บ้าน 
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3) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการและ 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 
5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 

กลยุทธ์จากTOWS : 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

    2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว  

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัว
อาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ : 1) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
   2) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   3) ผลผลิตการเกษตรได้รับกาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 3 3 4 4 4 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
เกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

ร้อยละ 5 7 9 10 10 

  
 
แนวทางการพัฒนา :  1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
    2) ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง 

การเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด 
4) ประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงตลาดส าหรับสินค้าเกษตรเปูาหมาย 
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 กลยุทธ์จาก TOWS : 1) พัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร สินค้าท้องถิ่นของพ้ืนที่   
    2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  
    3) ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพ้ืนที่  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับ
ภาคธุรกิจในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ : 1) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
  2) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต 

การค้า การลงทุน 
  3) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
  4) สินค้าและบริการได้รับการเพ่ิมมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของมูลค่าการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP 
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2. ร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
ค้าปลีก-ค้าส่งของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 

ร้อยละ 3 3 5 5 5 

3. ร้อยละมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

แนวทางการพัฒนา : 1) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแก่ 
ผู้ประกอบการ และแรงงานในพื้นที่ 

    2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการ 
ลงทุน 

    3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการใน 
การค้า การลงทุน 
4) ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพ้ืนที่ 

 กลยุทธ์จาก TOWS : 1) ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน/พัฒนา
สภาพแวดล้อมรองรับการลงทุน  
    2) ผลักดันข้อตกลงการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
     3) ผลักดันการเชื่อมโยงคมนาคมในพ้ืนที่ รองรับเส้นทางคมนาคมหลัก 
    4) พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ เพื่อรองรับการค่าต่างประเทศ 
    5) ส่งเสริม Green City 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
 วัตถุประสงค์ :   1) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
    2) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาท่ีดีขึ้น 
    3) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละประชาชนใน
กลุ่มจังหวัดเข้าถึง
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - - 5 5 5 

2. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิม
สูงขึ้น 

ร้อยละ - - 3 3 3 

แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
    2) สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3) ส่งเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์จาก TOWS : 1) ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในบริเวณชายแดน  
    2) ส่งเสริม Green City  
     3) ส่งเสริมมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกปุา 
    4) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
    5) ส่งเสริมมาตรการสร้างอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ/ส่งเสริมสวัสดิการ
รองรับผู้สูงอายุ 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายรวม 
  “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 

  ตัวช้ีวัด 
  1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 
  2) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นการ

พัฒนาที่ 
ประเด็นการพัฒนา 

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 การพัฒนาการค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 
  2) เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่พฤกษเวช 
  3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
  4) เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) 
ของจังหวัดสกลนคร 
  5) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6) เพ่ือให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  7) เพ่ือให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด 

  1.3.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์  

 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
 8) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

เป้าประสงค์ 
  1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภค 

อย่างทั่วถึง 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

 4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็น  
ระบบ 

  5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูอย่างยั่งยืน

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  8) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 

  8) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
 
 



 

 
 

-34- 

เป้าประสงค์ 
 1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่ 
 7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 8) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 

     เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ 

     เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ 3 การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
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   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
   กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 “ องค์กรประชาชน  สนใจการศึกษา  ไฟฟูาสว่าง  ทางดี  มีอาชีพเสริม  เพ่ิมศักยภาพชุมชน” 
 

 พันธกิจ 
           1)  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ  ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
  2)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต   

3)  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4)  วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5)  บ ารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 

สมดุล 
6)  ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 

การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 
 

 เป้าประสงค์   
  1) ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
  2)  เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้
เพ่ิม 
  3)  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม  การศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4) การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ค่าเป้าหมาย 

  1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐาน 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
  4) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล 

  5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 6) การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
กลยุทธ์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพันนา  จ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาเทศบาลต าบลพันนาในอนาคตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  
จึงได้ก าหนด      กลยุทธ์  ดังนี้ 
 1)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

2)  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้แก่ประชาชน 
3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารตี

ประเพณีท้องถิ่น 
4)  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    

  เทศบาลต าบลพันนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.   แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 
2.  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูา  ระบบโทรศัพท์สาธารณะ 
3.  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงรักษาแหล่งน้ า  ฝายน้ าล้น  ระบบประปา  แก้ไข

ปัญหาน้ าท่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
  2.  แนวทางส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  แนวทางการสร้างสุขภาพ  การปูองกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชน 
2.  แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส 
3. แนวทางการสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและฝึกอบรมให้มีความ 

พร้อมอยู่เสมอ 
4. แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. แนวทางการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  2.  แนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. แนวทางจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ 
  4.  แนวทางบ าบัดและจัดการขยะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
   2.  แนวทางส่งเสริม  สนับสนนุการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3.  แนวทางปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.  แนวทางการบริการประชาชน 
   5.  แนวทางการจัดท าผังเมือง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

จุดแข็ง 

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

การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  บึงค าอ้อ  หนองบ่อใหญ่  ล าน้ ายาม  ที่สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค
ของคนในชุมชน 

3. ประชากรภายในต าบลมีความรักความสามัคคีกัน  โดยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพให้กับ 
ชุมชน 

4. ประชากรภายในต าบลมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของไทย  โดยเห็นได้จากการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  งานประเพณี
บุญข้าวจี่ยักษ์  อนุรักษ์ปราสาทขอม  ออนซอนผ้าย้อมคราม  งานวันลอยกระทง  และกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ 

5. ต าบลพันนามีแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญได้แก่  ปราสาทขอม 
6. ต าบลพันนามีศูนย์  OTOP   ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านได้แก ่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ  

(ผ้าย้อมคราม)  และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าย้อมคราม  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน 

7. ต าบลพันนามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  ซึ่งมีทางหลวงหมายเลข  A22  ตัดผ่าน  นอกจากนี้
ยัง 

มีถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง  หมู่บ้าน  ต าบล  
8. คนในต าบลพันนา  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ 

และการจัดตั้งปุาชุมชนประจ าต าบลพันนา  รวมทั้งมีการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ในพื้นที่ปุาช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยง  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุกรมพืชรวมทั้งสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
 
จุดอ่อน 

1. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในการสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น 
2. แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี  ได้แก่  ปราสาทขอม  ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ส าคัญระดับ  อ าเภอ  ระดับจังหวัด  และยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3. ลักษณะภูมิประเทศของต าบลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  จึงท าให้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งใน 

หน้าแล้ง  และน้ าท่วมในฤดูฝน   อีกทั้งยังไม่มีระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึงทัง้ต าบล  ซึ่งแม้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน 

4. ประชากรยังขาดความรู้ความสามารถในการน าผลผลิตที่ได้จากท้องถิ่นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มอาชีพยังไม่มีตลาดรองรับอย่างเหมาะสม 
6. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 

 

โอกาส 

1. ต าบลพันนามีโรงเรียนในพ้ืนที่  จ านวน  5  แห่ง  โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน   
4  แห่ง  โรงขยายโอกาสทางด้านการศึกษา  จ านวน  1  แห่ง   ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

2. ต าบลพันนามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้มาตรฐาน  ที่ให้บริการทางสาธารณสุขอย่าง 
ทั่วถึงและครอบคลุม 

3. ต าบลพันนามีต้นคราม  ซึ่งเป็นพืชที่สามารถน ามาผลิตเป็นสีย้อมผ้า  สามารถน ามาสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญได้แก่ผ้าย้อมคราม  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

4. การสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งต าบลเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของประชากร 
ในต าบลให้ดีขึ้น 

5. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  จะเป็นเส้นทางสู่ 
ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพภายในต าบลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

อุปสรรค 

1. พ้ืนที่ของต าบลพันนา  มักประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเสมอ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิต 
ทางการเกษตรและรายได้ของประชากร 

2. การบริหารงานภายในกลุ่มอาชีพยังขาดการส่งเสริมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ต าบลพันนายังไม่มีระบบชลประทานที่เหมาะสม  ที่จะสามารถมาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและ 

ปัญหาอุทกภัยได้ 
 
 

4. ปัญหาโรคติดต่อที่เกิดขึ้น  เช่น  โรคไข้เลือดออก  มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชากร 

5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ยังกระจายไม่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วทั้ง 
ต าบล 

 



ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที ่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ด้านการเศรษฐกิจ 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
2. แผนงานและเคหะและ
ชุมชน 
3. แผนงานการพาณชิย ์

กองช่าง อบจ.
สกลนคร 

2 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

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

กองการศึกษา อบจ.
สกลนคร 

3 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต  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 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ด้านการเศรษฐกิจ 1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

1. ส านักปลดั 
2. กองช่าง 
3. กองการเกษตร 

อบจ.
สกลนคร 

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองการ
บริหาร 

1. ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

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

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

อบจ.
สกลนคร 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน   



 






























































































