
๓๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที ่ พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน
ประจําชาติ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลมุประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินด ี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใช้ 
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก่  

(๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตรดาน การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตรดาน การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ  
(๖) ยุทธศาสตร  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐  



๓๑ 
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  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)  
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 ๓. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 ๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
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 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 

๑.๒ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด   

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓/๑  และ  มาตรา  
๕๓/๒  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  ๔  ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกุล่มจังหวัด 
 
แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  เป็นธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่กับแนวคิด  “การ
พัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ประชาชน  ภมูิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  และ  
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ  มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนชาติระดับต่างๆ  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา  สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่  โดย 
  (๑)  กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค  รวมถึงชุมชน 
  (๒)  กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่ 
 
ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม  การพัฒนาที่
สมดุล  ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ  ดังนี้ 
 ๒.๑  พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
  ๒.๑.๑  พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  (East  West  
Economic  Corridor)  เช่น  พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  ๒.๑.๒  พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้  (North  South  Economic  
Corridor)  ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
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หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนชายแดน 
 ๒.๓  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ  และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครางข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด  เช่น  พิษณุโลก  และ  ขอนแก่น 
 ๒.๔  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งอุตสาหกรรม  และการจัดให้
มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑.  เพ่ิมศักยภาพการแข่งจันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๒.  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำเนินชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
 ๔.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้  ๑๕.๙  
ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนทุ่มน้ำ  พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟู
ดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็มและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 ๑.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑  ประกอบด้วย  อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู  และ
เลย  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร  การ
ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๒.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  ประกอบด้วย  สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร  เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 ๓.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และ  
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครางสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการ  และการลงทุน
ของภาค  การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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 ๔.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๑  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรรีัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
 ๕.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  ประกอบด้วย  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  และ  
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 
โครงการที่สำคัญ  (Flagship  Project) 
 ๑.  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
 ๒.  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
 ๓.  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
 ๔.  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 ๕.  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
 ๖.  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
 ๗.  โครงการฟื้นฟูลุ่มแม่น้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒ 
 “สะพาน  นวัตกรรมนำการค้า  เกษตร  ท่องเที่ยวสู่อาเซียน” 
 
เป้าประสงค์รวม 
 “เกษตรก้าวหน้า  การค้ามั่งค่ัง  ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  มีประเด็นการพัฒนา
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ  ๔  ประเด็น  ดังนี้ 
 
 ๑.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๒.  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๓.  การพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๔.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร 
มูลค่าเพ่ิม  (ณ  ราคาคงท่ี)  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร  ปี  ๒๕๖๐  เพ่ิมข้ึน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๑  จากปี  ๒๕๕๗ 

๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวปี  ๒๕๖๐  เพิ่มข้ึน  ร้อยละ  ๕  
จากปี  ๒๕๕๙ 

๓ การพัฒนาการค้าชายแดนและ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน 

มูลค่าการค้าชายแดนปี  ๒๕๖๐  เพิ่มข้ึนร้อยละ  ๑๐  
จากปี  ๒๕๕๘ 

๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีศูนย์อาเซียนศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้  จังหวัดละไม่
น้อยกว่า  ๑  แห่ง 

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม วิสัยทัศน์ “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้” 
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ ๕ ด้าน  

๑) ด้านเศรษฐกิจ : ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนใต้” สร้างความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน
ระดับประเทศ ในด้านที่จังหวัดมี ศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจาก
จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่างๆไปสู่ จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับสูง พ้นความยากจน ภายในปี ๒๐๒๐ โดยยึดหลักการพัฒนาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๒) ด้านสังคม : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีโอกาสทาง 
การศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลัก
ศาสนา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่าง
พอเพียงและมีคุณธรรม  

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ด้วยการ อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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๔) ด้านการจัดการ : มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้โดยภาค
ประชาชน  

๕) ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคงและปลอดภัย และ
มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ๘ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การรักษาความม่ันคงชายแดน 

 

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   

วิสัยทัศน์ 
  “เมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบสิ่งแวดล้อม  และระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 
 ๓.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริหาร  และการท่องเที่ยว 
 ๔.  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  การสาธารณสุข  การกีฬา  วินัยจราจร  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 
 ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้า
การเกษตร 
 ๖.  ป้องกัน  บำบัด  แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
 ๗.  อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๘.  พัฒนาและส่งเสริม  สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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เป้าประสงค์ 
 ๑.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
 ๒.  ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  สะดวกและ
ปลอดภัย 
 ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 
 ๔.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆด้าน 
 ๕.  ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๖.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๖.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ๖  ด้าน 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและด้อยโอกาส 
  ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
  ๔)  ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันครอบครัว 
  ๕)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗)  การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ 
  ๘)  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๙) การส่งเสริมอาชีพให้กับปะชาชน 
 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  ๒)  ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  สร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
  ๓)  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  ๔)  บริหารจัดการศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕)  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
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  ๖)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม  
กลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๗)  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๘) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพ่ือให้มีน้ำเพ่ือการเกษตรและเยงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 
  ๒)  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
และขยายพ้ืนที่ชลประทาน 
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การตลาด  การลงทุน  การพัฒนาอาชีพ  สินค้าทาง
การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 
  ๔)  พัฒนาสินค้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
  ๕)  ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
  ๖)  ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองราคา 
  ๗)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
  ๘)  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การตลาด  การค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค 
  ๒)  พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
  ๓)  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๔)  ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้าน 
  ๕)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของ  SME  ไทยสู่การเป็นประเทศอาเซียน 
  ๖)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP)  ให้มีคุณภาพ 
 
 ๕. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 

๒) พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน  สนบัสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 

๓) บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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๔) สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด  หารือเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
กับภาคส่วนต่างๆ   สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่วนราชการ หน่วยงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือเข้ามามีส่วน
ร่วม  รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
 
 ๖.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน้ำ  สะพาน  และโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็น  พัฒนาระบบขนส่ง  (Logistics)   
  ๒)  พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
  ๓)  ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  ป้ายบอกทาง  ไฟส่องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟ้า  
ประปาอย่างทั่วถึง 
  ๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  ๕)  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๖)  การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๗)  พัฒนาและส่งเสริมจัดการระบบขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  และมลพิษในชุมชน 
  ๘)  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑  วิสัยทัศน์ 

“ ชุมชนสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญา นำพาเศรษฐกิจชุมชน  

สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล ” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย  ๑  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน  ๒๒  โครงการ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ประกอบด้วย  ๕  แผนงาน   
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน  ๑๒ โครงการ 
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน  ๑๐ โครงการ 

   
 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข 

ประกอบด้วย  ๑  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  ๒๖ โครงการ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  ๑  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานการศึกษา  จำนวน  ๑๒ โครงการ 
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน   ๒๕   โครงการ 

 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย  ๑  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานการเกษตร  จำนวน    ๑๗        โครงการ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร 
ประกอบด้วย  ๒  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   จำนวน    ๓๕      โครงการ 
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน    ๗   โครงการ 

 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประกอบด้วย  ๑  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน    ๑๕๓     โครงการ 
๒. แผนงานการพาณิชย์    จำนวน   ๑๕    โครงการ 

 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 

ประกอบด้วย  ๒  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานการเกษตร   จำนวน    ๑๗       โครงการ 
 

๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
ประกอบด้วย  ๑  แผนงาน  คือ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน    ๒๔     โครงการ 

 



๔๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
        ๑. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้ในการดำรงชีวิต และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน 
        ๓. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ปลอดโรค 
        ๔. มุ่งสู่การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๕. สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
        ๖. ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน 
        ๗. ตำบลพิมานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงประวัติศาสตร์ 
        ๘. ประชาชนได้รับบรกิารด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานสะดวก ปลอดภัยและทั่วถึง 
        ๙. ประชาชนมีแหล่งนำ้เพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

๒.๔ ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 
 

เป้าหมายรายปี (โครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยส่งเสริมการพัฒนาคน
เป็นหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
 
 
 

- คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
- จำนวนกลุ่มอาชีพที่ประกอบอาชีพ
เสริมข้ึนในชุมชน 

๔๗ ๔๐ ๔๐ ๔๓ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะให้
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  
สมบูรณ์ปลอดโรค  มุ่งเน้นที่การดูแล
สุขภาพในการดำรงชีวิต 
 

- จำนวนผู้ป่วยในชุมชนลดลง 
 
 
- อัตราการเกิดโรคติดต่อและไม่
ติดต่อลดลง 
 
 
 

๑๗ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มุ่งท่ีจะพัฒนาการศึกษา
ในทุกระดับ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาประ
เพรีท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

- การพัฒนาด้านการศึกษา
ครอบคลุมทุกระดับ 
 
- จำนวนประชาชนที่ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๓๑ ๒๘ ๓๐ ๒๖ 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่คน
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

- ชุมชนน่าอยู่ สะอาด 
 
- จำนวนป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๖ 

 

 



๔๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 
 

ค่าเป้าหมายรายปี (โครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน  การพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาร่วมกัน 
 
 
 

- ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 
 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

๒๖ ๑๔ ๑๐ ๑๖ 

พัฒนาสถานที่ต่างๆในตำบลพิมานให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิง
ประวัติศาสตร์  ท่องเที่ยวชุมชน  การ
พัฒนาที่ให้คนในชุมชนได้มีรายได้เสริม
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 
 

- เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิง
เกษตร ท่องเที่ยวชุมชนในตำบล
เพ่ิมข้ึน 
 
- จำนวนผู้มาท่องเที่ยว ใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
 

๑๐ ๒ ๔ ๒ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มุ่งที่จะให้
ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐาน
สะดวก ปลอดภัยและทั่วถึง 
 
 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของประชากรได้รับ
บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พ้ืนฐานสะดวก ปลอดภัยและทั่วถึง 
 

๖๗ ๗๘ ๗๐ ๕๕ 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือให้ประชาชน
มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอใน
การประกอบอาชีพ มีแหล่งอาหารของ
ชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 

- เกิดแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและที่
หาอาหารของชุมชนเพิ่มข้ึน 

๔ ๑๑ ๑๐ ๙ 

 

 

 



๔๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

๒.๔  กลยุทธ์ 

๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

๒.  พัฒนาศักยภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๓. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ให้มีคุณภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  
วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน 

๖. ส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  โดยใช้เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พิมาน  และ  บ้านดอนพัฒนา  พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

๗. จัดระเบียบชุมชน  ส่งเสรมิการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  และหน่วยกู้ชีกู้ภัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

๒.๕  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  อบต.พิมาน 
ชุมชนสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญา นำพาเศรษฐกิจชุมชน สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล  

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้าน
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

ด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้าน

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

พิมาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้าน

การพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้าน
การท่องเที่ยว

และกีฬา 



๔๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาน  ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึง
ปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strengths : S )   จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  
โอกาส  (Opportunities : O )  และอุปสรรค (Threats : T )  เป็นเครื่องมือ 

 
๑.  ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา  ได้แก่  ด้านการบริหาร  ระเบียบ
กฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ระบบฐานข้อมูล  การประสานงาน  ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทำงาน  การวิเคราะห์จุดแข็ง  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดี  ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  
ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จในการพิจารณาด้านต่าง ๆ และการวิเคราะห์จุดอ่อน  เป็นการพิจารณาปัจจัย
ภายนอกในหน่วยงานว่า  มีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจำกัด  ความไม่พร้อม  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  ( Strengths : S )    จุดอ่อน  (Weaknesses : W )   

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของตำบล  (อบต.) 
-  มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน       
-  อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ  (ภูพานน้อย)  สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ประวัติศาสตร์  กีฬา  สถานที่พัก  
สถานที่จัดกิจกรรม   
-  อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  หนองป่า
ช้า  ลำน้ำก่ำ  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  จัดกิจกรรม
นิเวศวิทยา  พร้อมทั้งใช้เป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร   
-  มีระบบชลประทานตามพระราชดำริผ่านพื้นที่   
 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของตำบล  (อบต.) 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ทำให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ดำเนินงาน   
-  ขาดบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน  มีผลทำให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร   

๒.  บุคลากร 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   
-  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร   

๒.  บุคลากร 
-  มีบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง   
 
 

๓.  งบประมาณ 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เช่น  
สสส.  ปตท.  ธกส.  สาขา  อำเภอนาแก  เป็นต้น   
-  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  จังหวัด
นครพนม  อำเภอนาแก  อบจ.นครพนม  ในการพัฒนาพ้ืนที่

๓.  งบประมาณ      
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีมีจำนวนจำกัด
ในการพัฒนาแต่ละด้าน   
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ตำบลพิมาน   
๔.  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
-   มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ   
-  มีการติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ประชาชนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

๔.  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
-  ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล   
-  การจัดเก็บข้อมูลไม่มีความเที่ยงตรง   
-  การนำใช้ข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน   

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่   ด้านสังคม  ด้าน
เทคโนโลยี  การวิเคราะห์โอกาสเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์
สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอำเภอที่เกิดข้ึนส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร  หรือเป็นโอกาส
อันดีต่อท้องถิ่น  และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจำกัด  ดังนี้ 
 

โอกาส  (Opportunities : O ) อุปสรรค  (Threats : T ) 
๑.  ด้านการเมือง /กฎหมาย  /นโยบาย 
- นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการสนับสนุนการ
พัฒนา   
-  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างมีพลัง   
-  ยึดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นนโยบาย
เร่งด่วน   
-  ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนให้การช่วยเหลือผลักดันการ
ดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน   
 

๑.  ด้านการเมือง /กฎหมาย  /นโยบาย 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถพัฒนาได้ทั่วถึง   
-  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณ   

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   
 
-  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ   
-  มีระบบชลประทานตามพระราชดำริผ่านพื้นที่ตำบล
พิมาน   
 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ภัยธรรมชาติ  คือ  น้ำท่วม  วาตภัย  ภัยแล้ง   
-  ปัจจัยการผลิตสูง  ราคาสินค้าเกษตรมีราคาต่ำ   
 
-  ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือทำโครงการไม่
ต่อเนื่อง   

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม   
-   หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญให้ความร่วมมือดี   
-  ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น   

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-   ประชาชนยังมีแนวคิดว่า  การบริหารงาน  อบต.  
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ   
-  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการลดละเลิก
อบายมุข   
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๔.  ด้านเทคโนโลยี 
-  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
  

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ยังขาดความรู้ในการ
สืบค้น   

 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตามท่ีได้มีการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  เป็นรายข้อ
นั้น  เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ  ดังนี้ 
 
 

ด้าน เกณฑ์การให้คะแนน  (รายข้อ) 
ปัจจัยภายใน 

    -  จุดแข็ง +๑ 
    -  จุดอ่อน -๑ 

ปัจจัยภายนอก 
    -  โอกาส +๑ 
    -  อุปสรรค / ข้อจำกัด -๑ 

 
 
 

ตารางการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การ
วิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

น้ำหนักการวิเคราะห์ 

รวม พิกัด จำนวน 
(ข้อ) 

จุดแข็ง   
(S) 

จำนวน 
(ข้อ) 

จุดอ่อน  
(W) 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของตำบล  
(อบต.) 
๒.  บุคลากร 
๓.  งบประมาณ 
๔.  เครื่องมือและอุปกรณ์ 

๕ 
 

๒ 
๒ 
๒ 

+๕ 
 

+๒ 
+๒ 
+๒ 

๒ 
 

๒ 
๑ 
๓ 

-๒ 
 

-๒ 
-๑ 
-๓ 

+๓ 
 

๐ 
+๑ 
-๑ 

(+๓,+๓) 
รวม ๑๑ +๑๑ ๘ -๘ +๓ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
จำนวน 
(ข้อ) 

โอกาส  
(O) 

จำนวน 
(ข้อ) 

อุปสรรค 
(T ) 

รวม 

๑.  ด้านการเมือง/กฎหมาย/นโยบาย 
๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
๔.  ด้านเทคโนโลย ี

๔ 
๓ 
๓ 
๑ 

+๔ 
+๓ 
+๓ 
+๑ 

๒ 
๓ 
๒ 
๑ 

-๒ 
-๓ 
-๒ 
-๑ 

+๒ 
๐ 
+๑ 
๐ 

รวม ๑๑ +๑ ๘ -๘ +๓ 
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กลยุทธ์จากการวิเคราะห์โดย  SWOT 

 
การวิเคราะห์โดยใช้  SWOT  เป็นเครื่องมือนั้น  สามารถแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น  ๔  กลยุทธ์  เพ่ือใช้ในการ

พิจารณาและวางแผน  ดังนี้ 

๑.  กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (Strategy to increase potential : SO) 
 ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ และสภาพโอกาสที่เอ้ืออำนวย เพ่ิมศักยภาพในการทำงานของหน่วยงาน 
เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 

๒.  กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (Strategy to build  security : ST) 
 ใช้ประโยชน์จุดแข็งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็น
อุปสรรคต่อการทำงานให้ลดน้อยลง 

๓.  กลยุทธ์เร่งพัฒนา (Strategy to accelerate development :WO) 
 ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน เป็นปัจจั ยผลักดันจาก
ภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานที่มีจุดอ่อนรอคอยการ แก้ไขอยู่ 

๔.  กลยุทธ์แก้วิกฤติ  (Strategy to solve the crisis : WT) 
 ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้าย และจุดอ่อนของหน่วยงานที่มีอยู่ แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ และ
ปรับรื้อระบบการทำงานให้ต่างจากเดิม เพ่ือหาทางอยู่รอดให้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities  :  O) 

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ : SO 

กลยุทธ์เร่งพัฒนา : WO 

พิกัด  (+๓,+๓) 

จุดอ่อน  (Weakness  :  W) จุดแข็ง  (Strengths  :  S) 

กลยุทธ์สร้างภูมิคุม้กนั: ST กลยุทธ์แก้วิกฤติ : WT 
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แผนภาพกลยุทธ์ของ อบต.พิมาน จากการวิเคราะห์โดย SWOT  “กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ : SO” 
 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์  SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ควรใช้กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ  (SO)  
กล่าวคือ  ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีอยู่  โดยการพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  
อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบชลประทานให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการทำการเกษตร  ทั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้
เกิดการบริหารงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคี
เครือข่ายในการร่วมพัฒนา และสภาพโอกาสที่เอ้ืออำนวย เพ่ิมศักยภาพในการทำงานของหน่วยงาน เกิดเป็น
ปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาตำบลพิมานให้เต็มศักยภาพ
ต่อไป 
 
 

 

 

อุปสรรค  (Threats  :  T) 
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๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ำใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

 

การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาการค้าชายแดน
และความสัมพันธ์กับกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครพนม 
 

การ
พัฒนาการค้า

และการ
ลงทุน 

 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้เป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวใน
อนุภาคลุ่มนำ้

โขง 
 

การพัฒนาการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย ์
 

การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต
เพื่อสร้าง

ความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

การปรับ
สมดลุและ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

การรักษา
ความมั่นคง
ชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
นครพนม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า

ระหว่าง
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์การปรับ
สมดลุและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการ

ภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองน่า

อยู ่
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.

พิมาน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี

ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ำ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 
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วิสัยทัศน์ อบต.พิมาน 
“ ชุมชนสุขภาพด ี ชีวีปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญา นำพาเศรษฐกิจชุมชน  สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล ” 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.พิมาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา

วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ำ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 
เป้าประสงค ์

 

ประชาชนมีอาชพี  มี
รายได้ในการดำรงชีวิต 
และดำเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีทุกด้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  สมบูรณ์

ปลอดโรค 

มุ่งสู่การสืบสาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนน่าอยู ่

ทรัพยากรธรรม 
ชาติอุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น
ทุกด้าน 

ตำบลพิมานเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร  เชิง
ประวัติศาสตร์ 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐานสะดวก 

ปลอดภัยและทั่วถึง 

มีแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรที่

เพียงพอ 



๕๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 

  
กลยุทธ์ 

 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้
ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน  โดยเฉพาะ 
เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลพิมาน  ให้มี

คุณภาพ  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ทำงาน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

เชิงประวัติศาสตร์ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
สร้างระบบ

สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ

ชุมชน 
 

ส่งเสริมสุขศึกษา
โดยการมีส่วน

ร่วมของ
ประชาชน 

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติ ดินน้ำ ป่า 

 
แผนงาน 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
 

แผนงาน
งบกลาง 

 


