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สวนท่ี 1 
 

 

 

 

1. สรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
   

 1.1  สรุปสถานการณท่ีพัฒนาท่ัวไป 

   จังหวัดกาฬสินธุ แบงการปกครองสวนภูมิภาค ออกเปน 18 อําเภอ  จํานวน  135 ตําบล  
1,584 หมูบาน  มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 151 แหง ประกอบดวย  ประกอบดวย  องคการ
บรหิารสวนจังหวัด  จํานวน  1 แหง  เทศบาลเมือง  จํานวน  2 แหง  เทศบาลตําบล  จํานวน  77  แหง  
องคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน 71 แหง  รวมจํานวนทัง้สิ้น 151 แหง ดังน้ี 

 

1. อําเภอฆองชัยพัฒนา   

อบต.    อบต.ลําชี ,อบต.โนนศิลาเลงิ ,อบต.เหลากลาง  

      อบต.โคกสะอาด 

เทศบาลตําบล   เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา 

2. อําเภอดอนจาน 

อบต.    อบต.นาจําปา ,อบต.ดงพยุง, อบต.สะอาดไชยศรี  

เทศบาลตําบล   เทศบาลตําบลมวงนา เทศบาลตําบลดอนจาน 

3. อําเภอนาคู  

อบต.    อบต.โนนนาจาน ,อบต.สายนาวัง ,อบต.นาคู ,อบต.บอแกว     

เทศบาลตําบล   เทศบาลตําบลภูแลนชาง ,เทศบาลตําบลนาคู 

4. อําเภอสามชัย 

อบต.    อบต.หนองชาง , อบต.คําสรางเที่ยง , อบตสําราญ ,อบต.สําราญใต 

 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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5. อําเภอหวยผ้ึง 

อบต.    อบต.นิคมหวยผึ้ง , อบต.ไคนุน 

เทศบาลตําบล   เทศบาลตําบลหนองอีบุตร ,เทศบาลตําบลคําบง ,เทศบาลตําบลหวยผึ้ง 

 

6. อําเภอสมเด็จ 

อบต.    อบต.ศรสีมเด็จ  อบต.หมูมน   อบต.หนองแวง   อบต.สมเด็จ 

 

เทศบาลตําบล  เทศบาลตําบลสมเด็จ เทศบาลตําบลมหาไชย เทศบาลตําบลผาเสวย     

       เทศบาลตําบลลําหวยหลัว   

7. อําเภอหนองกุงศรี 

อบต.                               อบต.หนองหิน , อบต.เสาเลา , อบต.โคกเครือ 

เทศบาลตําบล    เทศบาลตําบลดงมลู ,เทศบาลตําบลหนองใหญ  

     เทศบาลตําบลหนองสรวง ,เทศบาลตําบลหนองบัว  

     เทศบาลตําบลคํากาว , เทศบาลตําบลหนองกุงศร ี

     เทศบาลตําบลหนองหิน 

8. อําเภอรองคํา 

อบต.     อบต.เหลาออย , อบต.สามัคคี ,  

เทศบาลตําบล    เทศบาลตําบลรองคํา 

  

 9. อําเภอทาคันโท 

อบต.     อบต.ยางอูม 

เทศบาลตําบล    เทศบาลตําบลดงสมบรูณ ,เทศบาลตําบลนาตาล  

     เทศบาลตําบลกุงเกา ,เทศบาลตําบลทาคันโท  

     เทศบาลตําบลกุดจกิ  
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10. อําเภอคํามวง 

อบต.     อบต.เนินยาง ,อบต.นาบอน อบต.ทุงคลอง ,อบต.ดินจี ่,อบต.โพน  

เทศบาลตําบล    เทศบาลตําบลโพน ,เทศบาลตําบลนาทัน ,เทศบาลตําบลคํามวง  

 

11. อําเภอสหัสขันธ 

อบต.     อบต.โนนแหลมทอง ,อบต.สหสัขันธ 

เทศบาลตําบล    เทศบาลตําบลโนนบรุ ีเทศบาลตําบลโนนนํ้าเกลี้ยง  

     เทศบาลตําบลนิคม ,เทศบาลตําบลโนนศิลา  

     เทศบาลตําบลนามะเขือ  ,เทศบาลตําบลภูสิงห  

12. อําเภอหวยเม็ก 

อบต.     อบต.ทรายทอง อบต.โนนสะอาด อบต.หัวหิน อบต.บงึนาเรยีง  

     อบต.กุดโดน อบต.คําใหญ อบต.พิมลู 

เทศบาลตําบล              เทศบาลตําบลคําใหญ ,เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 

               เทศบาลตําบลคําเหมอืดแกว เทศบาลตําบลหวยเมก็  
   

13. อําเภอยางตลาด 

อบต.      อบต.หนองตอกแปน ,อบต.นาดี ,อบต.คลองขาม 

       อบต.นาเชือก อบต.ดอนสมบูรณ , อบต.หนองอีเฒา 

      อบต.ยางตลาด ,อบต.เวอ , อบต.หัวงัว 

เทศบาลตําบล     เทศบาลตําบลหัวนาคํา เทศบาลตําบลโนนสูง   

      เทศบาลตําบลเขาพระนอน เทศบาลตําบลยางตลาด 

      เทศบาลตําบลโคกศรี ,เทศบาลตําบลอุมเมา  

      เทศบาลตําบลบัวบาน ,เทศบาลตําบลอิต้ือ 
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14. อําเภอเขาวง 

อบต.      อบต.หนองผือ อบต.คุมเกา 

เทศบาลตําบล     เทศบาลตําบลสระพังทอง เทศบาลตําบลกุดสิมคุมใหม  

      เทศบาลตําบลสงเปลือย เทศบาลตําบลกุดสิม  

 

15. อําเภอกุฉินารายณ 

อบต.     อบต.กุดคาว ,อบต.สมสะอาด ,อบต.นาโก  ,อบต.หนองหาง  

     อบต.สามขา ,อบต.กุดหวา ,อบต.เหลาไฮงาม ,อบต.แจนแลน 
     อบต.บัวขาว  

เทศบาลตําบล    เทศบาลตําบลนาขาม  เทศบาลตําบลกุดหวา  

     เทศบาลตําบลจุมจัง เทศบาลตําบลเหลาใหญ  

เทศบาลเมอืง    เทศบาลเมอืงบัวขาว  

 

16. อําเภอกมลาไสย 

อบต.      อบต.โคกสมบรูณ อบต.เจาทา อบต.โพนงาม ,  

      อบต.กมลาไสย ,อบต.ธัญญา 

 

เทศบาลตําบล     เทศบาลตําบลหนองแปน ,เทศบาลตําบลธัญญา  

      เทศบาลตําบลดงลงิ ,เทศบาลตําบลหลักเมือง  

      เทศบาลตําบลกมลาไสย  

  

17. อําเภอนามน 

อบต.      อบต.หนองบัว อบต.ยอดแกง อบต.นามน ,อบต.หลกัเหลี่ยม  

เทศบาลตําบล     เทศบาลตําบลสงเปลือย ,เทศบาลตําบลนามน  
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18. อําเภอเมืองกาฬสินธุ 

อบจ.      องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

อบต.      อบต.หนองกุง  

เทศบาลตําบล     เทศบาลตําบลนาจารย เทศบาลตําบลโพนทอง  

      เทศบาลตําบลขมิ้น ,เทศบาลตําบลกลางหมื่น    

      เทศบาลตําบลภูดิน ,เทศบาลตําบลภูปอ  

      เทศบาลตําบลหวยโพธ์ิ ,เทศบาลตําบลลําพาน.  

      เทศบาลตําบลไผ ,เทศบาลตําบลหลบุ  

      เทศบาลตําบลเหนือ ,เทศบาลตําบลลําคลอง  

      เทศบาลตําบลบึงวิชัย ,เทศบาลตําบลเชียงเครือ  

      เทศบาลตําบลหนองสอ 

เทศบาลเมอืง     เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

1.2  การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว   เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แกไขปญหาใหกับประชาชน   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พรอมกับดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และ
รายงานผลขอเสนอแนะความคิดเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อให
ผูบริหารสวนทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในจังหวัดไดทราบโดยเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลอยางนอยป
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป น้ัน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ สามารถนําไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังน้ี 

1.2.1  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2557                   
 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

2557 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

(นําไป

ปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการปรากฏ 

ในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
35 12 2.54 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
199 129 27.38 

3. ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด 
7 9 1.91 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพฒันาการศึกษาทองถ่ิน 201 135 28.66 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและสงเสริมการทองเที่ยว 4 9 1.91 

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาเกษตรกรรมและภูมปิญญา 

    ทองถ่ิน 

25 18 3.82 

รวมท้ังสิ้น 471 312 66.24 
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 2.2  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2558                   

 

 1.2.3  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2559                  
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2559 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

(นําไป

ปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการ

ปรากฏ 

ในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
61 28 3.68 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและสงเสริมการทองเที่ยว 
67 27 3.55 

3. สงเสรมิและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
27 27 3.55 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2558 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

(นําไป

ปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการ

ปรากฏ 

ในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
36 18 3.78 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
193 99 20.79 

3. ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด 
10 4 0.84 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพฒันาการศึกษาทองถ่ิน 179 135 28.36 

5.ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจและสงเสรมิการทองเที่ยว 6 9 1.59 

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาเกษตรกรรมและภูมปิญญา 

    ทองถ่ิน 

52 18 3.78 

รวมท้ังสิ้น 476 283 59.14 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพฒันาการศึกษาทองถ่ิน 240 349 45.98 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 363 105 13.83 

6. ยุทธศาสตรความมั่นคงภายในและพฒันาระบบบริหาร 

    ภายใตการบริหารงานกจิการบานเมืองที่ดี 

1 - - 

รวมท้ังสิ้น 759 536 70.61 

 

 1.2.4  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2560                   

 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2560 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

(นําไป

ปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการ

ปรากฏ 

ในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
105 24 1.44 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและสงเสริมการทองเที่ยว 
67 30 1.81 

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพฒันาเกษตรกรรมและภูม ิ

    ปญญาทองถ่ิน 

 

44 

 

9 

 

0.54 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพฒันาการศึกษาทองถ่ิน 413 218 13.15 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1,020 187 11.28 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ 

    บริหารภายใตการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

 

8 

 

4 

 

0.24 

รวมท้ังสิ้น 1,657 472 28.46 
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 1.2.5 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2561                   

 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2561 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

(นําไป

ปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการ

ปรากฏ 

ในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
145 13 0.67 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและสงเสริมการทองเที่ยว 
72 23 1.19 

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพฒันาเกษตรกรรมและภูม ิ

    ปญญาทองถ่ิน 

 

54 

 

9 

 

0.46 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพฒันาการศึกษาทองถ่ิน 848 32 1.65 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 807 350 18.14 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ 

    บริหารภายใตการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

 

3 

 

5 

 

0.25 

รวมท้ังสิ้น 1,929 432 22.36 

 

 (1) เชิงปริมาณ 
(1.3) ปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

  โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน   741 โครงการ 

  สามารถดําเนินการได  จํานวน   312 โครงการ 

  คิดเปนรอยละ  66.24 

(1.4) ปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
  โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน   476 โครงการ 

  สามารถดําเนินการได  จํานวน   283 โครงการ 

  คิดเปนรอยละ  59.45 
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(1.5) ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

  โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน 759 โครงการ 
  สามารถดําเนินการได  จํานวน 536 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ  70.61 
(1.6) ปงบประมาณ  พ.ศ.2560 
  โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน  1,657  โครงการ 
  สามารถดําเนินการได  จํานวน     472  โครงการ 
  คิดเปนรอยละ   28.46 
(1.6) ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
  โครงการที่บรรจุในแผน  จํานวน    1,929     โครงการ 
  สามารถดําเนินการได  จํานวน      432     โครงการ 
  คิดเปนรอยละ  22.36 
 

(2) เชิงคุณภาพ 
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีการติดตามและประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพดังตอไปน้ี 
 

  (2.1) ดานการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  สําหรับการพัฒนาคนและสงัคมน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินการเสริมสรางระบบ
สุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร  ต้ังแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู   ไดแก โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพปงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามโครงการสนง.
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และโครงการจัดหาเครื่องตรวจจอประสาทตาผูปวยเบาหวาน     คปสอ. กมลาไสย - 
ฆองชัยจังหวัดกาฬสินธุประจํารพ.กมลาไสย  เปนตน การพัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนยการกีฬาเพื่อ
สรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ  พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนา 
สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  การพัฒนา สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล การพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    

 

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 ประกอบดวย 61 โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 95,216,000 บาท
นําไปดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 จํานวน 28  โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 
43,433,200 บาทคิดเปนรอยละ 5.04 ของจํานวนโครงการในขอบัญญัติฯคิดเปนรอยละ2.74ของจํานวน
งบประมาณที่นําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 (2.2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว 

 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินการโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมเพื่อเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและประเพณีทองถ่ินของจังหวัดกาฬสินธุเพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกของเยาวชนใหมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมในถ่ินฐานของตนเขตพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 ประกอบดวย 67 โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 64,396,500 บาท 
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นําไปดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 จํานวน  27 โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 
8,163,000 บาทคิดเปนรอยละ 5.04 ของจํานวนโครงการในขอบัญญัติฯคิดเปนรอยละ2.74ของจํานวน
งบประมาณที่นําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 (2.3) ดานการสงเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําเกษตรที่ย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมความรัก
ความอบอุนในครอบครัว ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกิจกรรม ลดรายจาย เพิ่มรายไดของครัวเรือน   โครงการประกวด
ผลงานสงเสริมการเกษตรดีเดน   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด  เพื่อสรางแหลงเรียนรูดาน
การเกษตรในโรงเรียนที่หลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานงานอาชีพดานการเกษตรพอเพียง
และดานทักษะการดํารงชีวิต  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมูบานในจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีความรู
ความเขาใจในดานการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ เพื่อใหประชาชนมี
การใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง  และ อุดหนุนหนวยงานตางๆดานการฝกอบรมอาชีพ  
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559  ประกอบดวย27โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 27,280,000 บาท นําไป
ดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 จํานวน 27 โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 
4,000,000 บาทคิดเปนรอยละ 5.04  ของจํานวนโครงการในขอบัญญัติฯคิดเปนรอยละ 1.34 ของจํานวน
งบประมาณที่นําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 (2.4) ดานการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดใหความสําคัญในดานการศึกษาของทองถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และเยาวชนในจังหวัด  ในเรื่องการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ เชน โครงการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน เชนโครงการกอสราง
อาคารเรียน  โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อประกอบการเรียนการสอน โครงการสงเสริมคุณภาพดานวิชาการและ
ทักษะกระบวนการของผูเรียนและโครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนตนการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาเรียนรูตามความสนใจ  สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจางครูผูสอน
ภาษาตางประเทศซึ่งเปนเจาของภาษามาสอนใหกับนักเรียนในสังกัดไดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษและเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม  ในดานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุเพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ไดดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศของคณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงาน  ลูกจางประจํา  
พนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและจริยธรรม โครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพพนักงานจาง" องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเปนตน   ดานการ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในงานสํานักงาน การสงเสริม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยทองถ่ินไทยหวงใยประชาชน 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและการบริการประชาชน  โครงการ
ศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาระดับอําเภอ โครงการประชุมใหความรูการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน  และสงเสริมงาน
ดานการศึกษารองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 ประกอบดวย 240 โครงการ
งบประมาณต้ังไวรวม162,365,716บาทนําไปดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 
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จํานวน 349โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 81,653,462 บาท คิดเปนรอยละ 65.11 ของจํานวนโครงการใน
ขอบัญญัติ คิดเปนรอยละ 27.39 ของจํานวนงบประมาณที่นําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 (5) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ในดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินการวางระบบ
โครงขายการคมนาคมขนสง การพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  แกปญหาความจําเปน
เดือดรอนของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานรวมมอืกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการกอสราง
ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการในจังหวัดเชน
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง  และกอสรางสะพาน เปนตนรักษาดูแล ขุด
ลอกแหลงนํ้าธรรมชาติใหมีนํ้าสะอาดเพียงพอ บริหารจัดการถนนถายโอนใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 84 สาย อีก
ทั้งยังสงเสริมการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค  แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 ประกอบดวย
363โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 1,060,559,160 บาท นําไปดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2559 จํานวน 105  โครงการงบประมาณต้ังไวรวม 298,055,462 บาท คิดเปนรอยละ 
19.59 ของจํานวนโครงการในขอบัญญติัฯคิดเปนรอยละ 53.95 ของจํานวนงบประมาณที่นําไปจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 

 (6) ดานการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

 ในดานการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดบรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 ประกอบดวย1โครงการ
งบประมาณต้ังไวรวม 2,000,000 บาท ไมไดนําไปดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2559  

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

 2.1  ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 

  ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดดําเนินการตาง ๆ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2561 เพื่อแกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่นคงในการพฒันาเพื่อใหความเปนอยูของ
ประชาชนดีข้ึน ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุน้ัน มีดังน้ี 

  ชุมชนมีความเข็มแข็งเกิดความรวมมือและสรางสรรคสงัคมใหเกิดความสุข 

  ยกระดับคุณภาพดานการศึกษาอยางเปนเลิศ 

  ธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP และ SMEs ของจังหวัดกาฬสินธุ มีเครือขายพันธมิตรในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการพาณิชย 

  ภาคเอกชนมีความพรอมและศักยภาพสูงในการพัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางดานการคา การลงทุน 
การสงออก และมรีะบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานไวอยางสมบูรณ 

  ยกระดับคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานในจงัหวัดกาฬสนิธุอยางครอบคลุมทัง้จงัหวัด 
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  ผูสงูอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรบัความชวยเหลอืเขาถึงการบรกิาร 

  ประชาชนไดรับความชวยเหลือดานทีอ่ยูอาศัย การปรับสภาพที่อยูอาศัย  

  ประชาชนไดรับโอกาสเขาถึงดานการสงเสริมอาชีพอยางทั่วถึง 

  ประชาชนไดรับความชวยเหลือสาธารณภัยอยางทั่วถึง 

  ประชาชนเขาถึงการบริการดานสาธารณสุข มเีครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย 

  ประชาชนมีสวนรวมตาง ๆ ในการดําเนินงานของทางราชการครอบคลุมทุกภาคสวน 

 

 2.2  ผลกระทบ 

  ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ (พ.ศ.  2557 – 2561) 
สามารถดําเนินการไดตามที่ประชาชนตองการเฉลี่ย 4  ป รอยละ 66.29  ซึ่งการดําเนินงานน้ันก็สามารถสงผล
กระทบตอชุมชนในเขตจังหวัด ดังน้ี 

  การพัฒนาเจริญมากข้ึน ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปดวย สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 
กอใหเกิดโรคระบาด เชนไขเลือดอออก  เปนตน 

  การใหความรูดานการสงเสริมอาชีพแกประชาชนในจังหวัดอยางทั่วถึง  สงผลใหเกิดการแขงขัน
สินคาทางการเกษตรมากข้ึน 

  การกอสรางถนนเพื่อใชในการสัญจรที่สะดวกมากข้ึน สงผลกระทบใหการจราจรไมติดขัด 

 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข 

 3.1 ปญหา 

  1.  ระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงหนังสือซักซอมการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฎิบัติไม
ตอเน่ือง และการกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินการดานการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีระยะเวลานอย ไมเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ 

  2.  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
เน่ืองจากตองดูแลประชาชนทั้งจังหวัด 18 อําเภอ จึงเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการโครงการเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนไดทั้งหมด 

  3.  ยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรภาค  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองมีการปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดทุกป เพื่อใหทันตอสถานการณโลก 
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  4.  ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความเขาใจในเรื่องของบทบาท อํานาจ หนาที่ และระเบียบเกี่ยวของใน
การประสานแผนพัฒนาโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลาง เพื่อขอรับการงบประมาณสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนจังหวัด ทําใหการพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ เชน ดานการสงเสริมอาชีพ การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การสาธารณสุข และโครงสรางพื้นฐาน ในบางพื้นที่ที่อยูหางไกลเขาไมถึงการใหบริการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  

  5.  กลุมประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัดกาฬสินธุสวนมาก ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนอยมาก องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดเวทีประชุมประชาคมทองถ่ินระดับ
จังหวัด เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด แตทุกครั้งที่ผานมาประชาชนเขารวม
นอยมาก    

  

 3.2 การดําเนินงานท่ีผานมา 

   องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินงานนโยบายรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร ภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และแผนพัฒนาสามป โดยใชเปนแนวทางในการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เพื่อใหเกิดความครอบคลุมการดําเนินงานในทุกดาน ประกอบดวย  
ดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว ดานการสงเสริม
พัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการพัฒนาองคกรและการพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน ดานพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และดานการพัฒนาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี 

 

 3.3 แนวทางแกไข 

  3.3.1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติ ควรพิจารณาถึงความจําเปน 
เรงดวน และความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก แตก็ตองคํานึงถึงสถานะการเงินการคลังของหนวยงาน
ดวย 
       3.3.2  องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ตองใหสงเสริมความความรูถึง
ประโยชนของการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ตองเห็นความสําคัญตอการประชาคมทุกระดับเชน 
การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน การพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน อันจะเปนการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาทองถ่ิน และจังหวัดตอไป 
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สวนท่ี 2 
 

 

๑. แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

 วิสัยทัศน   

“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยัง่ยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตรชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และ
ตอบสนองตอบตอการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปน
ประเทศพัฒนาแลว และสราง ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศสามารถ
แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

 1.1  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 1.2  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 1.4  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

 1.5  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 1.6  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ความมั่นคง  

  การมีความมั่นคงปลอดภัย   จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ (พ.ศ.2561 – 2565)   
 

  ประเทศ   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง 
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึด เหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสู การบริหาร
ประเทศที่ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

  สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลัง เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มี ความอบอุน  

  ประชาชน   มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย 
และความปลอดภัยใน ชีวิตทรัพยสิน   

  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ประชาชนมีความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และนํ้า  

ความมั่งค่ัง  

 

  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ   อยางตอเน่ืองจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูงความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  
  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง   สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการ คมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาท สําคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธทาง เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  

  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม  

 

ความยั่งยืน  

  การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได และ คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยาง 
ตอเน่ือง ซึ่งเปนการ เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรพัยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง มลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการ รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน    

  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ สอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเปนที่ยอมรับ รวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มี ความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม   

  มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญกับการมี สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับ อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน    

  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม  ยึดถือและปฏิบัติตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง 
ความมั่งค่ัง ความย่ังยืน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ (พ.ศ.2561 – 2565)   
 

 

 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาไว 10 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา 

 ยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 4  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ 5  ความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกส 

 ยุทธศาสตรที่ 8  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ  

 ยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค 

   

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

 3.1. แผนพัฒนาภาค  เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “พฒันาใหหลุดพนจากความ
ยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง”   ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไว ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ 1   เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และอาหารปลอดภัย 

  ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลติภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

  ยุทธศาสตรที่ 3   ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอน
ประวัติศาสตร และกีฬาสูนานาชาติ 

  ยุทธศาสตรที่ 4   เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการนํ้าเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรที่ 5   ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบรูณและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ตนนํ้าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
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 3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561 – 2565    

  วิสัยทัศน 

  “ นวัตกรรม  ระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การทองเที่ยว และ        โลจิ
สติกส” 

 

   กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังน้ี 

 

   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหสามารถ
แขงขันไดอยางย่ังยืน 

   ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการ  

และโลจิสติกส 

 

   ยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวอยางครบวงจร 

   

 3.3  แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2561 – 2565 

 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด  “มั่งค่ังดวยเกษตรปลอดภัย ไมทิ้งใครไวขางหลัง”  

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ    

  1.  ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคนตอปเพิ่มสูงข้ึน รอยละ 7 

  2.  สัดสวนคนจนลดลง รอยละ 2.5 ตอป 

 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไวดังน้ี   

 ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน 
นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได  

 ยุทธศาสตรที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาศักยภาพที่มุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย    

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และสงเสริมใหเกษตรกรด้ังเดิมพัฒนา 

สูเกษตรสมัยใหมรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   CSF1.1 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเปาหมาย 

   CSF1.๒ การบริหารจัดการการใชที่ดินเพื่อการเกษตร (Zoning) 

   CSF1.๓ การเตรียมพื้นที่เพาะปลุกและปรับปรุงดิน 

   CSF1.๔ การสรางองคความรู/ขีดความสามารถ/อาชีพใหเกษตรกร/แรงงาน 

 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความ
ปลอดภัย ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหมีคุณภาพระดับสูง เพื่อการสงออกและรองรับตลาดสมัยใหม 

   CSF 2.1 การวิจัยการผลิตแปรรูปคุณภาพสูง 

   CSF 2.๒ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ 

   CSF 2.๓ การพัฒนาบรรจุภัณฑ/การสรางและพัฒนาแบรนด 

   CSF 2.๔ ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช (Zero Waste) 

   CSF 2.๕ การพัฒนาระบบคัดและบรรจุและตรวจสอบความปลอดภัย 

   CSF 2.๖ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร 

 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจ/สหกรณ/ผูประกอบการใหม เพิ่มศักยภาพการ 

บริหารจัดการและระบบบัญชี เพื่อดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   CSF3.1 สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร 

   CSF3.2 การสรางองคความรู/ขีดความสามารถ/อาชีพใหเกษตรกร/แรงงาน 

   CSF3.3 การพัฒนาธุรกิจ ระบบบัญชี และการบริหารตนทุน 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการสินคาเกษตร พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจาย 

สินคา และการตลาดครบวงจร 

   CSF 4.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคดานการขนสงและกระจายสินคา 

   CSF 4.2 การพัฒนาธุรกิจการจัดการศูนยกระจายสินคา และการขนสงสินคา 

   CSF 4.3 พัฒนาระบบหองเย็น 

   CSF 4.4 การพัฒนาตลาดกลางสินคาพัฒนาระบบคาสงเช่ือมโยงโดยตรงกับผูซื้อ 

และการตลาดสมัยใหม 

   CSF 4.5 การวิเคราะหสินคาและความตองการของตลาด (Intelligence) การกระตุนการ 

บริโภคและการประชาสัมพันธ 

   CSF 4.7 จุดจําหนายสินคา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหได
มาตรฐานและแขงขันได 

 แนวทางการพฒันาที่ 1 พัฒนาเสนทางทองเทีย่วหลกั ทั้งโครงสรางพื้นฐาน แหลงทองเที่ยว ชุมชน 

ทองเที่ยวกจิกรรมการทองเที่ยว สินคาทางการทองเที่ยว ผูประกอบการ การตลาดและการประชาสัมพนัธ และ 

ยกระดับภาพลักษณในเชิงคุณภาพ 

 

 

   CSF1.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการการทองเทีย่ว 

   CSF1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผูประกอบการดานการทองเที่ยวมาตรฐานมัคคุเทศก   

   CSF1.3 พัฒนาปจจยัพื้นฐานดานทองเที่ยวและบรกิารพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโครง
สรางพื้นฐาน ถนน ไฟฟาการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมเพื่อการทองเที่ยวที่ย่ังยืนการจัดการปญหาจากการ 

ทองเที่ยว เชน สิง่ปฏิกูล ขยะและมลภาวะ 

   CSF1.4 พัฒนาแหลงและกจิกรรมทองเที่ยวสรางสรรคกิจกรรมทองเทีย่วรปูแบบพัฒนามาตรฐาน
แหลงทองเที่ยวยกระดับคุณภาพสิง่อํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเทีย่ว 
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   CSF1.5 พัฒนาธุรกจิบรกิารการทองเที่ยวการรบัรองมาตรฐานที่พักและโรงแรมพฒันามาตรฐาน
ธุรกจิบริการที่เกี่ยว เน่ืองกับการทองเที่ยวพฒันามาตรฐานสนิคาของฝากและของทีร่ะลึก และพฒันามาตรฐานธุรกจินํา
เที่ยว 

   CSF 1.6 พัฒนาการตลาดและประชาสมัพันธการทําการตลาดกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ 

การยกระดับภาพลกัษณในเชิงคุณภาพ 

   CSF 1.7 การบรหิารจัดการขอมลูเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาจงัหวัด 

การยกระดับภาพลกัษณในเชิงคุณภาพ 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๒ พฒันาผลิตภัณฑ สินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชนโดยสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกจิขนาดกลางและ ขนาดยอม ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมีคุณภาพระดับสงู 

เพื่อการสงออก และรองรับตลาดสมัยใหม 

  CSF 2.1 การพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตพฒันาบรรจุภัณฑ 

  CSF 2.2 การใหการรบัรองมาตรฐาน 

  CSF 2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการใหความรูในการพฒันาผลิตภัณฑ การพัฒนา 

ธุรกจิ ระบบบัญชี และการบรหิารตนทุน 

  CSF 2.4 พัฒนาการตลาดและประชาสมัพันธ การทําการตลาดสินคา OTOP คุณภาพใน 

ตลาดสมัยใหมการยกระดับภาพลักษณในเชิงคุณภาพ 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๓ ปรบัปรงุโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส สงเสรมิการลงทุน 

และอุตสาหกรรมดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

  CSF 3.1 ปรบัปรงุโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจสิติกสที่เพิม่ขีดความสามารถทางการ แขงขัน 

ของจังหวัด 

  CSF 3.2 สงเสรมิและการพฒันาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 

  CSF 3.2 สงเสรมิสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพฒันาที่ ๑ เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการนํ้าและเพิ่มพืน้ที่กระกระจายนํ้า รองรบั 

กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

  CSF ๑.๑ เพิ่มพืน้ที่กระจายนํ้าเพือ่รองรบักจิกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

  CSF ๑.๒ พฒันานํ้าบาดาลเพือ่การเกษตรเพือ่รองรบักจิกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

  CSF ๑.๓ พฒันาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและเกษตรปลอดภัย 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๒ เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการดิน และสงเสรมิการเพิม่พื้นที่ สเีขียว 

ในทุกภาคสวน 

  CSF ๒.๑ พฒันาคุณภาพดินใหมีความเหมาะสมตอกจิกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

  CSF ๒.๒ เพิ่มพืน้ทีส่ีเขียวในพื้นทีจ่งัหวัดกาฬสินธุ 

 

แนวทางการพฒันาที่ ๓ การบรหิารจัดการขยะทีเ่หมาะสม และสรางวินัยของคนสูการจัดการ ที่ย่ังยืน 

  CSF ๓.๑ ลดขยะอิเล็กทรอนิกสในพื้นที่จงัหวัดกาฬสินธุ 

  CSF ๓.๒ ลดขยะมลูฝอยในพื้นทีจ่งัหวัดกาฬสินธุ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลือ่มล้ํา สรางสงัคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข 

 แนวทางการพฒันาที่ ๑ สนับสนุนความแขมแข็งของการใชกลไก พชอ.ในการบรูณาการงานเชิงพื้นที ่

  CSF ๑.๑ สงเสรมิใหคณะกรรมการพัฒนา พชอ. ตามแนวทาง พชอ. คุณภาพ 

  CSF ๑.๒ บรูณาการความรวมมือ พัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี มีพฒันาสมวัย 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๒ พฒันาทุนมนุษย ชวงวัยปฐมวัย วันรุน วัยเรียน 

  CSF ๒.๑  สงเสรมิและพฒันาการศึกษาในทกุชวงวัย 

  CSF ๒.๒  สงเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

  CSF ๒.๓ สงเสรมิการจัดการสอนอาชีพในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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  CSF ๒.๔ สงเสรมิการสรางกลไกลกระบวนการแนะแนวงานอาชีพในสถานศึกษา 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๓ พฒันาทุนมนุษย ชวงวัยทํางาน 

  CSF ๓.๑ พฒันาอาชีพทีส่อดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงานใน และนอกพื้นที ่

  CSF ๓.๒ สงเสรมิประชาชนวัยทาํงานกลุมเปาหมาย ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๔ พฒันาทุนมนุษย ชวงวัยผูสูงอายุ 

  CSF ๔.๑ ยกระดับดําเนินกิจกรรมของโรงเรยีนผูสูงอายุ 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๕ การรกัษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชนและการปองกนัและ
แกไขปญหาภัยพบิัติ (นํ้าทวม/นํ้าแลง) 

  CSF ๕.๑ ปองกันอาชญากรรมโดยการมสีวนรวมของประชาชน 

  CSF ๕.๒ ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 

  CSF ๕.๓ พฒันาเทคโนโลยีในการเฝาระวังภัยพิบัติ 

  CSF ๕.๔ สงเสรมิให อปท. มกีารดําเนินการปองกันเด็ก 0-15 ป จากการจมนํ้า 

 

แนวทางการพฒันาที่ ๖ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  CSF ๖.๑ ยกระดับยุทธการฟาแดดสงยาง 

  CSF ๖.๒ เรงรดัดําเนินงานตามมาตรการหมูบานสีขาว 

 

แนวทางการพฒันาที่ ๗ ปองกันและแกไขปญหา การคามนุษย และการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

  CSF ๗.๑ สงเสรมิและปองกนัการคามนุษย 

  CSF ๗.๒ ใหความรูดานกฎหมายเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

 

แนวทางการพฒันาที่ ๘ การลดความเหลือ่มลาดานสงัคม การบรกิารดานสุขภาพ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
สรางความมั่นคงของมนุษย 
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  CSF ๘.๑  สงเสรมิใหประชาชนเขาถึงสวัสดิการของรัฐ 

  CSF ๘.๒  สงเสรมิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน 

  CSF ๘.๓  เรงรัดดําเนินงานการยกระดับคนจนข้ันพืน้ฐาน ตามโครงการกาฬสินธุไมทิ้งใคร 

ไวขางหลงั 

 

 แนวทางการพฒันาที่ ๙ เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  CSF ๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

4. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
“คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง  คูเคียงวัฒนธรรม  มุงนําการศึกษา   

พัฒนาแหลงทองเที่ยว   ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด” 

พันธกิจ (Mission) 

  1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

  2. พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว 

  3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  4. พัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน 

  5. การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน 

6. การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริการภายใตการบริหารงานกิจการบานเมือง
   ที่ดี 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ต้ังแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา 

   และการฟนฟู  

  2) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะ  
   การกีฬาสูความเปนเลิศ 
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  3) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

  4) สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

  5) สงเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6) สนับสนุนการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอแกประชาชน 

  7) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จําเปนเรงดวนและไมซ้ําซอนกับหนวยงานตนสังกัด
  8) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  9) บูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 

  10) ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  11) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว 

 แนวทางการพัฒนา 

  1) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

  2) สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
   ประเพณีของทองถ่ิน 

  3) สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิง 
   สุขภาพ 

  4) สงเสริมและเพิ่มชองทางการทองเที่ยวเช่ือมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

  5) สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ 
   พัฒนาดานการบริการและการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  แนวทางการพัฒนา  

  1) พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพื้นเมือง 

  3) สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ 
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  4) เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 

  5) สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  6) สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน 

  7) พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ต้ังแตการออกแบบ 
   การผลิต การบรรจุภัณฑและการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 
   ครอบคลุมทุกชวงวัย 

  2) สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  3) สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

  4) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร 

  5) พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของทองถ่ินและประชาชนในจังหวัด 

  6) พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง 

  7) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 

  8) สงเสริมงานดานการศึกษา การฝกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

  9) สงเสริมการปฏิบัติคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ 

   2) สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อใหมีนํ้าเพียงพอตอการอุปโภค 
    บริโภค 

   3) บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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   4) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให      
    สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน 

                   กิจการบานเมืองท่ีดี 

    แนวทางการพัฒนา 

   1) เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ 

   2) สงแสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

 

วิสัยทัศน 

“การเกษตรปลอดภัย  สงเสริมภูมปิญญาทองถ่ินเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวและบริการ 

   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาคน และสังคมอยางย่ังยืน”  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย  ๗  ดาน  ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่  ๒  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 

 ยุทธศาสตรที่  ๓ การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  

       จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน 

    กิจการบานเมืองที่ดี 
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 ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 

๑.  สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

  ๒.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  ๓.  สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของประชาชน  

  ๔.  สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 

  ๕.  การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ ผูสูงอายุ  คนพิการและผูดอยโอกาส   

  ๖.  สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๗.  การสงเสริมการมีอาชีพรายได และความเขมแข็งของชุมชน  

  ๘.  สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง  

  ๙.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนา  

  10. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการพึ่งตนเอง
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน 

  11. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อทางรอดและทางเลือก 

 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

  แนวทางการพัฒนา 

  ๑.  สงเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 

  ๒.  สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)  

  ๓.  การสรางมูลคาเพิ่ม 

  ๔.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 

  ๕.  การบรหิารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพิ่มข้ึนตามแนวปรัชญา 

        เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖.  สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่คุณภาพ 

  ๗.  พัฒนาแหลงนํ้าและกระจายนํ้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค 
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  ๘.  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 

  9.  สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ  ปศุสัตว และการเกษตรแบบผสมผสานอยางครบ 

   วงจร 

  10. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสงอออกสูประชาคมอาเซียน 

  11.  สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการจัดจําหนายอยางครบวงจร 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ   

           วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

  ๒. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 

  ๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพื้นเมือง ผา
    มัดยอมจากสีธรรมชาติ 

  ๔. การเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  ๕. สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 

  ๖. สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

  ๗. การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา  

  ๘. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๙. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 

  ๑๐. สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถ่ิน 

  ๑๑. เสริมสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค 

  ๑๒. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 

  13. สงเสริมและเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  14. สงเสริมพัฒนาทํานุบํารุงศาสนา 
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 ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

  ๒. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 

  ๓. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และอุตสาหกรรม 

  ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลดานการทองเที่ยว 

  ๕. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน   

  ๖. สงเสริมและเพิ่มชองทองการทองเที่ยวเช่ือมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

  ๗. การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 

   ๘. สงเสรมิการมสีวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพฒันา 

    ดานบริการและการทองเที่ยว 

  ๙. สงเสรมิการทองเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ินทุกประเภท เชน การ 
    ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน เชิงสุขภาพฯ 

  ๑๐. การพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศ  การประชาสมัพันธ  และการใหบริการ 

  ๑๑. สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

   ๑๒. สงเสริมพัฒนาความมั่นคงดานปจจัยการผลิต สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทํากิน และเพิ่ม 

      ศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง   

  ๒. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  ๓. พัฒนาดานผังเมือง 

  ๔. พัฒนาระบบการจัดการนํ้า 

  ๕. พัฒนาระบบพลังงาน พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ 
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  ๖. พัฒนาระบบกําจัดขยะ 

  ๗. พัฒนาระบบสื่อสาร 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
    ย่ังยืน 

  ๒. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   

๓. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
   และย่ังยืนสอดคลองกับสภาพพื้นที่และวิธีชุมชน 

  ๔. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน  อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา   

    แหลงนํ้า สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม 

๕. สงเสริมและพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย  การบริหารจัดการดานขยะ  ของเสียอันตราย มลพิษ 

   ทางอากาศโดยวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร 

  ๖. เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและการ 
    จัดการนํ้าเสียชุมชน  

  ๗. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน 

        กิจการบานเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 

   1. การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

  2. สงเสรมิสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

  3. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  4. การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  5. การเพิม่ประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐในการใหบรกิารภาครฐั 
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  6. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมอืง  การพฒันาศักยภาพผูนําชุมชน 

  7. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   8. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 

   9. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด 

   10. การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที 

   11. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   12. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   13. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 

   14. เสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

   15.  สงเสริมรักษาความมั่นคงของประเทศโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

   16.  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยกันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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สวนที่ 3 

 

 

การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

แยกเปนรายยุทธศาสตรดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีการดําเนินงาน/
โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุมีความพรอมทั้งความรูและ
วิธีการดูแลผูสูงอายุใหถูกสุขลักษณะ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โครงการมหกรรมผูสูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ โครงการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ ดําเนินการในการเตรียมความพรอมในการเขาสู
สังคมผูสูงอายุของผูสูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุใหมีความพรอมและใหผูสูงอายุเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ  โครงการ
ปองกันและแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและต้ังครรภในวัยรุน โครงการแลกเปลีย่นครูและนักเรียน
ไทย-จีน  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ในดําเนินการดานน้ีมุงหวังใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุไดเกิดการเรียนรูประสบการณ มีการพัฒนาการ
จัดการอารมณ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบ วินัย เขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการอยูรวมกับคนอื่น และยัง
ไดจัดต้ังกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการในดานการจัดบริการข้ันพื้นฐาน
ใหแก ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูมีความจําเปนตองไดรับการฟนฟู ใหสามารถดํารงชีวิตประจาํวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร  ผลการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร มีการ
ดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
จังหวัดกาฬสินธุโครงการสงเสริมอาชีพการปลูกมันสําปะหลัง โครงการสงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ
มาตรฐานสากลจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ  
โครงการสงเสริมและพฒันาผลิตภัณฑทางการเกษตร โครงการสงเสริมอาชีพปลูกมะมวงมหาชนก โดยเนนสงเสริม
พืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ คือ ขาว มันสําปะหลัง ออย และพืชทางเลือก และยังไดสงเสริม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรในระบบการเกษตรปลอดภัย ในการดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมุงเนนการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางมั่นคงและ
ย่ังยืน โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพระราชดําริและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
กาฬสินธุ  โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝกภาษา ทําความดีบนวิถีพอเพียง โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูดานการ
สื่อสารภาษาอาเซียนใหกลุมอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ โดยไดจัดอบรมใหความรูที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบการบรรจุภัณฑ จนกระทั่งการทําการตลาด การจัดสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑในทองถ่ิน โดยเฉพาะ

 การตดิตามและประเมินผล 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเปนสินคาที่ข้ึนทะเบียน OTOP และการลดรายจาย หลักสําคัญที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ทุกแหงนํามาเปนแนวทางใหความรูแกประชาชนในการดําเนินชีวิตคือ การใชชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี มีการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการประเพณีสรงนํ้า
พระธาตุยาคู  โครงการประเพณีทําบญุตักบาตรเทโวโรหะณะ  สักการะพระประชาชนบาล  โครงการสงเสริมฟนฟู
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดกาฬสินธุ  โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุพนมจําลองหวยเมก็บวชชีพราหมณ  
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาปูกุงศรี  รวมของดีถ่ินดงมูล  โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองรองคํา
(แขงขันประชันกลองพื้นบานอีสาน) โครงการจัดงานประเพณีบุญบายศรสีูขวัญขาวคูนลานสืบตํานานพระแมโพสพ 
ในการดําเนินการสงเสริมสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เพื่อใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และ
กระตุนสงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงการ
ทองเที่ยวใหหลากหลาย เชน การทองเที่ยววิถีไทยอีสาน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เข่ือนลําปาว และพิพิธภัณฑ
สิรินธร  เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศทําใหเกิดการสรางงานสรางรายไดของประชาชนทั้งจังหวัด 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว มีการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการจัด
งานประเพณีโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม 
โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผูไทบั้งไฟตะไลลาน โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต  มหาธารลําปาว  
ทะเลมรกตอีสานแหลมโนนวิเศษ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟคํา โครงการจัดงานบุญคูณลานสืบสาน
ประเพณีพื้นบาน โครงการแขงเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ มหกรรมการเกษตรและการจําหนายผลิตภัณฑ 
OTOP โครงการจัดงานประเพณีตางๆ น้ันทําเกิดการสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนมีรายไดจากทองเที่ยวสูงข้ึน 
และเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ โดยในป 2560 จังหวัดกาฬสินธุมีจํานวนผูเย่ียมเยือน
เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 24.28 และมีรายไดเพิ่มข้ึนจํานวน 249.69 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 29.79 
(ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการกอสราง/ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต กอสรางสะพาน คสล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสราง
ถนนลูกรัง ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุทั้ง 18 อําเภอ โดยดําเนินการกอสราง พัฒนาและซอมแซมโครงพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการคา การลงทุน การทองเที่ยว เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน และการทองเที่ยว นํามาซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจใหกับจังหวัดกาฬสินธุโดยรวม 
  6. ยุทธศาสตรการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในดานการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงาน/โครงการ 
ครอบคลุมทุกบริบท อาท ิโครงการปลูกปาประชาอาสา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี โครงการ Kalasin 
car free day  โครงการชุมชนรักษปา ปารักชุมชน มีจุดประสงคในการสงเสริมใหเกิดความรู ปลูกจิตสํานึก
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แกเยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด  โครงการ
บริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส และสิ่งปฏิกูล ดําเนินการคัดแยกขยะจากตนทาง เกิดชุมชน
ตนแบบตาม Road map ของรัฐบาล  
  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
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บริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี มีการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการ
อบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการอบรมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการนําแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานน้ัน อาทิ การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังแตกระบวนการแรกคือการบอกเลาปญหาและความตองการของประชาชนที่มีใน
ชวงเวลาน้ัน เพื่อนําปญหามาแกไขและสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากที่สุด 

 

2. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

 2.1 ผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมเชิงปริมาณ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ (ลานบาท) รอยละของ 

ปงบประมาณ 

รวม 

โครงการ 

2557 2558 2559 2560 
ทั้งหมด 4 

ป 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน 

137.39 107.11 30.00 38.45 312.95 28.16 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
และการตลาดอยางครบวงจร 

5.33 2.5 0.27 2.37 10.47 0.94 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาผาไหมแพรวาและ
สงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

5.33 7.22 25.66 10.50 48.71 4.38 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

3.41 7.22 4.34 2.95 17.92 1.61 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 124.99 159.90 206.50 212.63 704.02 63.34 

6. ยุทธศาสตรการการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

0.06 0.06 1.25 2.3 3.67 0.33 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองที่ดี 

5.42 1.2 5.6 1.5 13.72 1.23 

รวม 281.93 285.21 273.62 270.7 1111.5 100 
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กราฟแสดงจํานวนโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดรับงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2557-2560 
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 2.2 ผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมเชิงคุณภาพ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซีย 
ประชาชนทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการจัดการเรียนการสอนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ไดรับการ
พัฒนาความรูในทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนไดรับการปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีการพัฒนาสูงข้ึนสูความเปนสากล  ตลอดจน เด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม ไดเขารวมกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน  
(อสม.) ไดรับความรูในดานสาธารณสุขสามารถนําไปแนะนําใหคําปรึกษาและชุมชนของตนเอง 

   

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ
เพื่อรองรับการ

กาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน

, 137.39 

2. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร

และการตลาด
อยางครบ

วงจร, 5.33 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ผาไหมแพรวาและสงเสริม 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา, 

5.33 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว, 3.41 

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน, 
124.99 

6. ยุทธศาสตรการ
การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม , 

0.06 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ความม่ันคงภายในและ

พัฒนาระบบบริหารภายใต
การบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี, 5.42 



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ (พ.ศ.2561 – 2565)   
 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร ประชาชนทั่วไปไดรับ
การฝกอบรมอาชีพ เพิ่มพูนความรูเพื่อไปพัฒนาตอยอดอาชีพหลัก และสรางอาชีพเสริม กลุมเกษตรกร กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุม OTOP ไดรับความรูและศึกษาดูงานชุมชนอื่นเพื่อมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่  
ประชาชนในทองถ่ินใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ประชาชนไดรวมกันทํากิจกรรมกับครอบครัวในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา ประเพณีทองถ่ินไดรับ
การอนุรักษ สืบสานแกคนรุนหลัง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ไดรับการดูแลบํารุงรักษา ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการ
ถายทอดจากรุนสูรุน 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว เกิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมีการเช่ือมโยง
การทองเที่ยวภายในจังหวัด มีนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน ประชาชนมีรายไดจากทองเที่ยวสูงข้ึน และเกิดการกระตุน
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวนเสนทางเครือขายถนนภายในจังหวัดไดรับการ
พัฒนารองรับการคมนาคมขนสง การทองเที่ยว ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกษตรกรไดใชประโยชน
ในการขนถายสินคาทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็วข้ึน 

  6. ยุทธศาสตรการการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการรณรงค ประชาสัมพันธเพื่อกระตุนจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเน่ือง รวมถึงตระหนักถึงเหตุการณภาวะโลกรอน รวมมือรวมใจกันใชทรัพยากรอยาง
คุมคา อปท. ไดบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส และสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการ  

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี การปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และหลักธรรมาภิบาล  

 

 3. ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

    ในอนาคต 

3.1  ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 3.1.1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีกระบวนการดําเนินการที่ยุงยาก  ซับซอน เปลี่ยนแปลง
บอย  มาตรฐานไมชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติ  ทําให ข้ันตอนการมีสวนรวมของภาคประชาชนไมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 3.1.2  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ระเบียบกําหนดใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตในทางปฏิบัติจริง พื้นที่จริง ปญหาดานการมีสวนรวมของภาค
ประชาคมน้ัน ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร หรือประชาคมมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนานอย อันเน่ืองจาก
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดนอย   เวลาสวนใหญจะใชในการทําไร ทํานา  และสิ่ง
สําคัญคือ ยังไมมีระเบียบกฎหมายรองรับเกี่ยวกับคาตอบแทน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ
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ใหกับประชาคมที่เขารวมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เน่ืองจากประชาคมเหลาน้ีตองเดินทางไกลเพราะอยูตาง
อําเภอเพื่อมาเขารวมเปนสวนหน่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

3.2  ความเลี่ยงในการดําเนินการและขอสังเกต ขอเสนอแนะ ในการนํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใช 

 3.2.1  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใหเห็นประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 3.2.2  การซักซอมการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีความชัดเจน มี
มาตรฐาน ไมเปลี่ยนแปลงบอย  และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได   

 3.2.3  กระทรวงมหาดไทยตองเขาใจถึงบรบิทภาพของทองถ่ินอยางแทจริงในการการมสีวนรวม
ของประชาชนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
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