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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

(1) ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของต าบลบ้านตาด 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน  ต าบลบ้านตาด 

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  บนถนนอุดร - หนองประเสริฐ   ได้ปรับยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านตาด  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 และปรับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาดขนาดใหญ่  
เมื่อวันที่ 21  มกราคม  2553 ต่อมาได้ปรับยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาดขนาดใหญ่เป็นเทศบาลต าบล 
บ้านตาดขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555  

 

  เนื้อที ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด   100.85   ตารางกิโลเมตร 
 

แผนที่ต าบลบ้านตาด 
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อาณาเขต ทิศเหนือ    ติดต่อ   ต าบลบ้านจั่น  และต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี 
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ   ต าบลบ้านจั่นและต าบลนาดี  อ าเภอเมืองอุดรธานี 
  ทิศใต้        ติดต่อ   ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภาปี และ ต าบลทับกุง 
                            อ าเภอหนองแสง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลโนนสูง   อ าเภอเมืองอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลหนองไฮ  อ าเภอเมืองอุดรธานี 

 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาด โดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ 

มีบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูงเป็นแห่ง ๆ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว เหมาะแก่การท านา  
เพาะปลูก  ปุามีสภาพเป็นปุาโปร่งเป็นส่วนใหญ่และปุาละเมาะเป็นแห่ง ๆ ปัจจุบัน แหล่งน้ ามหีลายแห่งที่ตื้นเขิน   
มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าหนองประเสริฐและอ่างเก็บน้ าบ้านผ่านศึก 3 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว อ้อยและมันส าปะหลัง 

 

(2) ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลบ้านตาดประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 1๖ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่   ชื่อ – หมู่บ้าน รายช่ือผู้น าชุมชน 
1 บ้านตาด นายสัมผัส  วรรณวงศ์ 
2 บ้านหลุบหวาย นายวิโรจน์  ลาบค านูน 
3 บ้านผ่านศึก 1 นางชลธิดา  เมืองทา(ก านันต าบลบ้านตาด) 
4 บ้านผ่านศึก 2 นายอธิพงษ์  ศรีวงศ์แก้ว 
5 บ้านกกสะทอน นางทองหล่ า  รัตนงาม 
6 บ้านผ่านศึก 3 นายบรรจง  บุญคุ้ม 
7 บ้านปุาขาม นายบัวทอง  หงษ์แสน 
8 บ้านอินทร์แปลง นางปิ่นผกา  หวานพร้อม 
9 บ้านโนนเดื่อ นายณี  จันขาม 
10 บ้านสุขสมบูรณ์ นางสุกันยา  นามมนตรี 
11 บ้านศรีบุญเรือง นายเหมือน  ฝอยทอง 
12 บ้านผ่านศึก 4 นางสาวโชติมา  พูลสาทรกูล 
13 บ้านเครือหวายดิน นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี 
๑4 บ้านตาดใต้ นายสละ  ผาบจันดา 
15 บ้านมอดินแดง นายอุดร  อินทมล 
16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา นางค าแสน  จาบาล 
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          2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลบ้านตาด แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ ๖ คน 

รวมเป็น ๑๒ คน อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  
- ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านตาด  ประกออบด้วย 
          1. นายชาตรี  สารีจนัทร์    ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
          2. นายช านาญ  มาดขาว    ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด (รองคนท่ี 1) 
          3. นางสุดถนอม  อินทมล    ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด (รองคนท่ี 2) 
          4. นายสุรชัย  มาสุข          ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
          ๕. นายสมัย  น้อยรามศูนย์    ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 

     - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
      ๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี    ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
      ๒. นายสงกา  รัตนงาม    ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

     ๓ . นายสมจิต  จันทร์ชิรตัน์      ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
     ๔. นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
     ๕. นายทรงศักดิ์  พลน้ าเที่ยง    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
     ๖. นางสาวสุจิตรา  สอนสุภาพ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
     ๗. นางสาวปรางทอง  อนุอัน    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
     ๘. นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
     ๙. นายค าแดง  จันนาวัน    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
    ๑๐. นายสิทธิพงษ์  อินทร์ค าดี    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
    11. นางสุมาลี  โฮมชัย    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
    ๑๒. นายไทยแลนด์  ไชยเทพ     ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
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(3) ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

             จ านวนหมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  1 – 16 ประชากรทั้งสิ้น 12,945  แยกเป็น  ชาย  6,437 คน      
หญิง 6,508   คน จ านวน  4,334  ครวัเรือน   ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลีย่ 128 คน/ตารางกโิลเมตร 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

 

ประชากร 
 

 

จ านวน 
 

(ชาย) (หญิง) (รวม) (ครัวเรือน) 
1 บ้านตาด 1,160 1,108 2,268 776 
2 บ้านหลุบหวาย 482 523 1,005 344 
3 บ้านผ่านศึก 1  246 260 506 163 
4 บ้านผ่านศึก 2 447 420 867 270 
5 บ้านกกสะทอน 498 474 972 278 
6 บ้านผ่านศึก 3 273 279 552 196 
7 บ้านปุาขาม 282 286 568 170 
8 บ้านอินทร์แปลง 326 362 688 209 
9 บ้านโนนเดื่อ 377 354 731 321 

10 บ้านสุขสมบูรณ์ 462 459 921 339 
11 บ้านศรีบุญเรือง 414 436 850 313 
12 บ้านผ่านศึก 4 253 283 536 153 
13 บ้านเครือหวายดิน 118 134 252 78 
๑๔ บ้านตาดใต้ 518 545 1,063 435 
15 บ้านมอดินแดง 200 199 399 87 
16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 381 386 767 202 

รวมทั้งหมด 6,437 6,508 12,945 4,334 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอเมืองอุดรธานี  กรมการปกครอง  ณ  เดือน มกรกราคม 256๔ 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

แรกเกิด – อายุต่ ากว่า 18 ปี 1,357 1,262 2,619 

อายุ 18 ปี – อายุ 60 ปี 4,171 4,202 8,373 

อายมุากกว่า 60 ปี 909 1,044 1,953 

รวมทั้งสิ้น 6,437 6,508 12,945 
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(4) สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 
        โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง  ได้แก่ 
       ๑. โรงเรียนบ้านกกสะทอน - เครือหวายดิน   
   ๒. โรงเรียนบ้านตาด     
   ๓. โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ     
   ๔. โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์    
   ๕. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง    
   ๖. โรงเรียนบ้านหลุบหวายปุาขาม     
   ๗. โรงเรียนบ้านผ่านศึกสงเคราะห์    
   ๘. โรงเรียน เจ.ซี.บ้านอินทร์แปลง    

        โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ 
   - โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๗ แห่ง  ได้แก่ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านตาด   
 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด    
 ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก ๔   
 ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง   
 ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก ๒   
 ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง  
 ๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย   

   

                          ศูนย์การเรียนรู้เรียนรู้ชุมขน  จ านวน  ๑  แห่ง ได้แก่ 
                              -  กศน. ต าบลบ้านตาด   

     4.2 สาธารณสุข มี ๒ แห่ง ประกอบด้วย 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตาด    
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมทหารผ่านศึก 

 

      4.3 อาชญากรรม 
   เทศบาลต าบลบ้านตาดไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรม 

      4.๔ ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝูาระวัง หมู่ที่ 1 – 1๖ 

      4.5 การสังคมสงเคราะห์  จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
   ๑. ศูนยย์ุติธรรมชุมชนต าบลบ้านตาด 
   ๒. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบลบ้านตาด 
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(๕) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 (๑) การคมนาคม   

        ต าบลบ้านตาด  มีเส้นทางการคมนาคมไปยังหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัดใกล้เคียง  
โดยใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในต าบลและรอบนอกเป็นทางลาดยางลักษณะ    
เป็นวงกลม  ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายใน  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง  ลักษณะ  
ใยแมงมุม  ถนนลาดยางในเส้นทางหลัก  ส่วนถนนสายภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมี
เพียงบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง 
          5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟูาเข้าถึงครบทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  จ านวน  ๔,334   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
     - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี 

- การประปาหมู่บ้าน  จ านวน 1๖ แห่ง  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

          5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
     - ร้านให้บริการด้านไปรษณีย์ ขนส่งสินค้า จ านวน  ๑  แห่ง 

 

(๖) ระบบเศรษฐกจิ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูกข้าว   

ข้าวโพด มันส าปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
ประชาชนเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพประมงโดยการเลี้ยง เลี้ยงหอย เลี้ยงปู เลี้ยงปลาดุก       

ปลานิล  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาธรรมชาติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน        
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ประชาชนต าบลบ้านตาด  มีลักษณะการเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนควบคู่ไปกับการเกษตร  เช่น  

โค กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  
 

          6.4 การบริการ 
๑. บริการนวดฝุาเท้า นวดน้ ามัน  หมู่ที่ ๑, 2, ๑๒  
๒. มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1 - ๑๖ 
๓. รีสอร์ทในพ้ืนที่ จ านวน  5  แห่ง    
๔. ร้านซ่อมแซม จ านวน ๘ แห่ง  
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          6.5 การท่องเที่ยว 
ต าบลบ้านตาดมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะอยู่ที่วัดปุาบ้านตาด  ต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมือง

อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี    
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
                     1. โรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่   จ านวน     ๘     แห่ง 
  ๒. โรงผลิตน้ าดื่ม    จ านวน     ๑     แห่ง 
  ๓. โรงผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์    จ านวน     ๑     แห่ง 
  

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่ม ธกส.    จ านวน      1 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์    จ านวน   ๑๖ กลุ่ม 
-กลุ่มเกษตร    จ านวน     1 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  จ านวน      1 กลุ่ม 
-กลุ่มสหกรณ์การเกษตร   จ านวน     ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มเพาะเห็ด    จ านวน      ๕ กลุ่ม 

 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว   

ข้าวโพด  ปลูกมันส าปะหลังที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
            ประชาชนสว่นมากนับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนาอ่ืนเป็นส่วนน้อย 

   วัดและส านักสงฆ์มีจ านวน  18  แห่ง ประกอบด้วย 
 - วัดเกษรศีลคุณ  (วัดปุาบ้านตาด)     บ้านตาด  หมู่ที่  1 

- วัดวุฒิวงษ์สุขายาราม   บ้านหลุบหวาย  หมู่ที่ ๒ 
- วัดไพรรัตนวณาราม   บ้านหลุบหวาย  หมู่ที่ ๒ 
- วัดธรรมโยธินนวิาส   บ้านผ่านศึก ๑  หมู่ที่ 3 
- วัดปุาเสมาราม    บ้านผ่านศึก ๒  หมู่ที่ 4  
- วัดเฉลิมสุขยาราม   บ้านกกสะทอน  หมู่ที่ 5 
- ที่พักสงฆ์เมรุวรรณ   บ้านกกสะทอน  หมู่ที่ ๕ 
- วัดปุากกสะทอน   บ้านกกสะทอน  หมู่ที่ ๕ 
- วัดเศวตฉัตร    บ้านกกสะทอน  หมู่ที่ ๕ 
- วัดนิคมทหารผ่านศึก ๓   บ้านผ่านศึก ๓  หมู่ที่ ๖ 
- วัดจันทร์ธาราราม   บ้านปุาขาม  หมู่ที่ ๗ 
- วัดใหม่ชัยมงคล    บ้านอินทร์แปลง  หมู่ที่ ๘ 
- วัดบ้านโนนเดื่อ    บ้านโนนเดื่อ  หมูที่ 9 
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- วัดพุทธไพรวรรณ   บ้านสุขสมบูรณ์  หมู่ที่ ๑๐ 
- วัดไชยราษฎ์บ ารุง   บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๑ 
- วัดปุาเครือหวายดิน   บ้านเครือหวายดิน  หมู่ที่ 13 
- วัดปุามอดินแดง    บ้านมอดินแดง  หมู่ที่ ๑๕ 
- วัดปุาตอสีเสียด    บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๕ 

 
   

 ๗.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
    วันสงกรานต์  มีประเพณีแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 
และมีงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ทุกหมู่บ้าน 
 

      ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  เครื่องจักสาน  เครื่องทอมือ  แทงหยวก  ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษา
อีสาน 

 

      ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
       ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น เสื่อกก  งานจักรสานอ่ืนๆ            
ผ้าทอมือ  ตะกร้าพลาสติก ฯลฯ  เป็นต้น 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
         - แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ๑) ล าห้วย       13     แห่ง 

๒) อ่างเก็บน้ า         ๒     แห่ง 

            - แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
๑) ฝาย         5      แห่ง 
๒) บ่อน้ าตื้น              381     แห่ง 
๓) ประปาหมู่บ้าน     16     แห่ง 
๔) คลองส่งน้ า       4      แห่ง 

 

                 8.2 ป่าไม้ 
                   ในพ้ืนที่ต าบลบ้านตาดอยู่ในเขตปุาไม้ที่สมบูรณ์และเสื่อมโทรมเป็นบางส่วน 

  8.3 ภูเขา 
               - 
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๙. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
 - อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 

  อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้างที่สุดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสภาเทศบาลเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ 

๑.  ก าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ             
๒.  อนุมัติงบประมาณประจ าปีให้แก่ผู้บริหารเพื่อน าไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป 

                3. ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย  นโยบาย และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยละเอียดแล้ว สามารถก าหนดออกได้  3 ประการ คือ 
1. อ านาจในการตราเทศบัญญัติ 
2. อ านาจในการควบคุมฝุายบริหาร 
3. อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาฯ 

- อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภายใต้

บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
มาตรา 50 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
(4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

มาตรา 51      ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย์ 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 
 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
         1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน   โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์สู่การพัฒนาประเทศดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                         หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม  ทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง      
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรมยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง   การพัฒนา
ในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

     (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

     (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

     (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

     (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

     (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไป       
สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ    
โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ       
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

     (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่  การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

     (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น         
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
ที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร        
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย           
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ  เป็นต้น 

     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง             
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

       (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
       (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
       (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
       (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
       (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทาง          
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

       (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
       (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
       (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
       (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
       (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

     5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 
 



๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

       (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
       (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
       (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ           
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

       (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
       (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
       (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
       (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
       (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
       (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลง 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็ นประเทศที่   
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี  เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ       
ฉบับที่ 12  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี  ต่อจากนี้ไปพิจารณา
จากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผล
ได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนด
วัตถปุระสงค์และเปูาหมายรวมของการแผนพัฒนาฯ  ไว้ดังนี้  
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี    
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย  
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม  กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40  มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15     



๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน         
บริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่  และเป็นสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ           
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า             
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ          
ระบบโลจิสติกส์  พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษา         
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7              
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง       
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน  และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม      
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง                  
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญใน     
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก  อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค          
และอาเซียนสูงขึ้น  
          6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า  เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง  และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น  โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้นและดัชนีการรับ รู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
  

ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     
  (1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  (2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการ ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน 
  (3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   
  (4) ผลักดันให้สถาบัน ทางสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    
  (1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด ให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
  (2) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  

ครอบคลุมและทั่วถึง        
  (3) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน   
  (1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน    
  (2) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง        
  (3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม      
  (4) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ        
  (5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
การค้าการลงทุน  
            (6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน  ให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ลดต้นทุนในการให้บริการ       
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
(1) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 

     (2) เพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูก
พืชทีม่ีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว        

(๓) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน  
     

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
(1) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ  

  (2) ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์      
  (3) สังคมมีความสมานฉันท์        
  (4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  (5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย คุกคามทางทหาร    
  (6) อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า อันดับที่ 20 ของโลก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
  (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ       
  (3) ปูองกันและปราบปราม        
  (4) ปฏิรูปกฎหมาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์    
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ        

โครงข่ายถนนขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า        
  (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า         
  (3) การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทย
เป็นศูนย์กลางพลังงาน         
  (4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    
  (1) ส่งเสริมการลงทุน R &D  ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ  พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน   
ทางปัญญา 
  (2) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจ         
  (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ     
  (1) ภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง       
  (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง  
  (3) ภาคกลาง เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นน าศูนย์กลางการผลิต อาหารและสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้ มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการ ท่องเที่ยวของเอเชีย      
  (4) ภาคใต้ เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก  
  (5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม         
  (6) พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ที่ขยายตัว         
  (7) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา     
  (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ       
  (2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน   
  (3) การส่งเสริมการลงทุน ไทยในต่างประเทศ      
  (4) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
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  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แนวคิดการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อม
ทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์
จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่าย
ระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลง
กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการ
พัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศ
ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค            
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน : พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ าและบริหาร
จัดการน้ าแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนา
ระบบ  การปูองกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้  ให้เป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ 
SMEs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ : เร่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและEEC พัฒนาโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณ        
ด่านศุลกากร  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดนและเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

          ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    1. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย หนองบัวล าภู 

และเลย เน้นฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร  การส่งเสริม
การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

    2. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

    3. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

    4. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน พัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 

    5. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคามและ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค  
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

    6. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร  และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การสร้างงาน
และรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน  

1.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ยึดแนวคิดในการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนา ในด้านต่างๆ ที่ต้องแข่งขันและอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ 
ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาผลิตภาพการผลิตคุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เป็นต้น โดยน าหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง   

   (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
   (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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  วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน” 

ความหมาย วิสัยทัศน์ 
เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า  กลุ่มจังหวัดมีการเกษตรชั้นน า (การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยง

สัตว์และการประมง) เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิตจากการเกษตรชั้นน าเพ่ือการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ในพ้ืนที่ตามความต้องการของตลาด  ด้วยเทคโนโลยี  นวัตกรรมชั้นน า  

การค้าสากล  กลุ่มจังหวัดมีการค้า การลงทุน และการบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก 
การค้าชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยาย         
สู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ 

การท่องเที่ยวสากล กลุ่มจังหวัดมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต้องการ
ของตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าในระดับประเทศ และระดับโลก 

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

มีสิ่งแวดล้อม ที่อยู่สะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน  
ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด ควบคุม 

ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร น้ า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได้และมีงานท า)  มีสิทธิ     

มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ์ เพ่ือท างานร่วมกันในชุมชน  
มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม  

วิถีการด ารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน  
มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีระบบบริการ               

ทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี   มีอัตราการ
เจ็บปุวยในระดบัต่ า 

เป้าหมายการพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง  
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่อง เที่ยว             

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

         ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มูลค่าภาคการเกษตรของกลุม่จังหวัดเพิ่มสูงขึ้น 
อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลภาคการเกษตร 
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร 
ผลิตภาพการผลติสินค้าเกษตร 

2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจงัหวัดเพิ่ม
สูงขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลภาคการอุตสาหกรรม 
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

3. มูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสงูขึ้น 
อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลภาคภาคการค้า 
อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน 

  

  แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
3. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
4. เพ่ิมศักยภาพ และส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการผลิต 
5. พัฒนาการค้าสู่สากล และส่งเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
 
 
1. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 

อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  
อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินคา้ OTOP หรือของที่ระลึกในพ้ืนท่ี 

 

  แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงานให้มีคุณภาพเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
3. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อยา่งเท่าเทียม 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุม่จังหวัด 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกลุม่อาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ 
ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด  

อัตราการออม 

คนพิการ และผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชนหรือภาครัฐ 
2. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวสัดิการ  

ขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวสัดิการ  

3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ 

คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อตรวจคัดกรอง
ความเสีย่ง ต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

สัดส่วนประชากรทีเ่ป็นภาวะอ้วน ลดลง 

4. ประชาชนมีการเขา้ถึง และมีการศกึษาที่ดีขึ้น ปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น 
คะแนนเฉลีย่สติปัญญา (IQ) เด็กนกัเรียน 

5. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมัน่คงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 
 

  แนวทางการพัฒนา 
1. การลดความเหลื่อมล้ า และการสร้างความเท่าเทียม ดูแลความสงบ และความเรียบร้อยในพื้นที่ 

    2. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 
  3. การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. พื้นที่ปุาไม้มีความอุดมสมบรูณ์เพิม่ขึ้น สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาไมต้่อพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 

2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อัตราลดลงของปริมาณขยะ 

3. คุณภาพน้ าในพ้ืนท่ีมีคณุภาพที่ดีขึน้ 
จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ลดลง 

ดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐาน 
4. แก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน อัตราลดลงของหน้าดินที่มีการพังทลาย 

 

  แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ       

และสิ่งแวดล้อม (ปุาไม้ แหล่งน้ า ขยะ และมลภาวะ) ของกลุ่มจังหวัด แบบมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมมาตรการปูองกัน การแก้ปัญหา และเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่
 

 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

พันธกิจ  (Mission) 
 1.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับ 

มาตรฐานสถานประกอบการและแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการทางการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ 

3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ     
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว  โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ 
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าการจัดการ 
ขยะ/น้ าเสียเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกัน 

ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs  วิสาหกิจชุมชน  และกลุ่มธุรกิจ  เปูาหมาย
โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหาร  สิ่งทอ  สมุนไพร  กีฬา ท่องเที่ยว  ดิจิทัล  และผู้ประกอบการทางสังคม 

2. ส่งเสริมการตลาด  การรับรองมาตรฐาน การใช้/สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานี 
๓. พัฒนาและคุ้มครองแรงงาน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เพ่ิมผลตอบแทน ส าหรับ

แรงงานและเพ่ิมการคุ้มครองแรงงาน 
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และการคมนาคม  การสื่อสารและ

ระบบดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริม  การพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  

1. การส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ  การรับรองมาตรฐาน  การวิจัย และการแปรรูปสินค้า 
3. ส่งเสริมการตลาด  เกษตรอุตสาหกรรม  เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามารถด้าน
การแข่งขัน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1. เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ  ทั้งในด้านการออม  ระบบเศรษฐกิจที่เหมาะกับ

ผู้สูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  การออกแบบเพ่ือเข้าถึงของทุกผู้คน  (Universal Design) 
2. เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะ

ทักษะการเรียนรู้  ทักษะการท างาน  และทักษะชีวิต  ส าหรับทุกช่วงวัย  เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  

3. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ส าคัญ  เช่น  โรคเบาหวาน  
โรคความดัน  และเพ่ิมศักยภาพของสุขภาวะทางกาย  จิตใจและทางสังคมของคนอุดรธานี 

4. ลดความเหลื่อมล้ า และการลดความยากจน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยมุ่งเปูาหมายประชากรกลุ่มเฉพาะที่ด้อยโอกาส และ/หรือ มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านที่ตั้ง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของ
การบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ออกแบบ  พัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์  และการส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์

และการท่องเที่ยว 
๒ .พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวในทุกระดับ  เพ่ือให้มีความพร้อม

ในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขง 
๓. สร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เชื่อมโยง  กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมไมซ์ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะเส้นทางและระบบขนส่ง

สาธารณะ  การออกแบบพ้ืนที่สีเขียวในเองและแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์      
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์: เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กบัประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  

1. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้ เพ่ือให้ทรัพยากรปุาไม้เพ่ิมและสมบูรณ์ขึ้น   
2. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และพัฒนาแหล่งน้ า  ทั้งท่ีมีอยู่เดิม และ/หรือ  พัฒนาเพิ่มข้ึนเพ่ือการ   

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
3. ส่งเสริมการจัดการขยะ  น้ าเสีย อย่างถูกวิธี/เหมาะสม  เพ่ือรองรับกับการขยายตัวของ

เมืองชุมชน  และการท่องเที่ยว  
4. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ

เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6: การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข  เพ่ือการสร้าง/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมือง  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ภายใต้ความคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน 

2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มิให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิต  
ทรัพย์สิน  และความสงบสุขของประชาชน  

3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยเฉพาะอุบัติภัยทางถนน  ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย และอัคคีภัย 
ค่านิยม : UDON TEAM 
U : Unity : มีเอกภาพ 
D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O :Openmind : เปิดใจให้บริการ 
N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน 
T :Tranparency : มีความโปร่งใส 
E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A : Accountability : มีความรับผิดชอบ 
M : Morality : มีศีลธรรม 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี      

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่  
 เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน ” 

 พันธกิจ  (Mission) 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
  2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3. การพาณิชย์  และส่งเสริมการลงทุน 
  4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
  5. การจัดการศึกษา 
  6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  7. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  8. การคุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๙. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          10. การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          11. การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลพิษต่างๆ 
          12. การรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริมสนบัสนนุการปอูงกันและรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์ิน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 
  แนวทางการพัฒนา        
  1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเปูาหมายอุดรธานี ๔.๐ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี      
  แนวทางการพัฒนา        
   1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 

3. ลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต      

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมกีฬา          
โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

 แนวทางการพัฒนา        
1. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จัดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ    

อุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา        
   1. ปกปูอง  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา        

   1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
   2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3. ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับซ้อนของพ้ืนที่ในการด าเนินงาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน        

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

  2.1 วิสัยทัศน์  (Vision)   
      “ครอบครัวญาติมิตร  เศรษฐกิจเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  การศึกษาทันสมัย  สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ  

เชิดชูระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการ 

2.๓  เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน   
  2. การจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ  การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส  การสาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
       3.  การส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
กลุ่มอาชีพ  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล  ส่งเสริมสินค้า OTOP   

    4. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     5. การคุ้มครอง  ดูแล  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์    

       6. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ  การบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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  2.4 ตัวช้ีวัด 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
       1. จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
  2. จ านวนสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
            3. ร้อยละของไฟฟูาส่องสว่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
                1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3. จ านวนของผู้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
  4. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๕. จ านวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนากลุ่มอาชีพ  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล      

 1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 2. จ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
 3. จ านวนของผู้เข้ารับการการอบรมด้านการส่งเสริมการเกษตร 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนท้องถิ่น
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   2. จ านวนการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

  1. จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกในที่สาธารณะ 
  2. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา / ก าจัดวัชพืช  
  3. จ านวนขยะมูลฝอยที่ลดลง 
  4. จ านวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการ  ประชาชนได้รับบริการที่ได้
มาตรฐาน  มีความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
             1. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตามหลักการ
บริหารกิจการที่ดี 
   2. จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3. จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน 
   4. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
   5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  และประชาชนทั่วไป  
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
       1. จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
  2. จ านวนสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่เพ่ิมข้ึน 
            3. ร้อยละของไฟฟูาส่องสว่างเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
                1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้ความรู้  ความเข้าใจด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 
  3. จ านวนของผู้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน 
  4. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

๕. จ านวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนากลุ่มอาชีพ  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

 1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 2. จ านวนกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการอบรมเพ่ิมข้ึน 
 3. จ านวนผู้เข้ารับการการอบรมด้านการส่งเสริมการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ิมข้ึน 
   2. จ านวนการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลและยั่งยืน 

  1. จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกในที่สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา / ก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ 
  3. จ านวนขยะมูลฝอยลดลง 
  4. จ านวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการ  ประชาชนได้รับบริการ        
ที่ได้มาตรฐาน  มีความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
             1. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดีเพ่ิมขึ้น 
   2. จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  
   3. จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
   4. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
   5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  และประชาชนทั่วไปเพ่ิมข้ึน 
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2.6 กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
และท่ัวถึง 

2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
3. การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาส่องสว่างให้ทั่วถึงและครอบคลุม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบนอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. ส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

เด็กและเยาวชน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน การปูองกัน

และระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
  6. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน   

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านเศรษฐกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ ์OTOP ให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องการจัดจ าหน่าย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุน  การผลิตสินค้าทางการเกษตร   

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับจารีตประเพณีท้องถิ่นและงานพิธีต่างๆ 
  2. อนุรักษ์  สร้างจิตส านึกรัก ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  1. ปกปูอง  อนุรักษ์  ฟื้นฟู   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2. พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
  3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการ   

  1. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
  4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 
  5.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   



๓๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี   
1. ความมั่นคง 
2. ความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 12) 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจดัการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจสิติกส ์
8. การพัฒนายุทธศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา 

 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

(-ต่อ-) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปญัหาทรัพยากรธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ 
   พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม ่ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสรา้งความเข้มแข็ง 
   ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสานตอนบน 1 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวติลุ่มน้ าโขง 
๓. การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคณุภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั้ง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 



๓๔ 
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เทศบาลต าบลบ้านตาด     

                                                         -       (-ต่อ-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอตุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
    วัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ 
    ด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมอืงศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 
6. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง  การส่งเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. ด้านการเมือง  การปกครองและการบรหิารจดัการ 



๓๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand) และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  เทศบาลต าบลบ้านตาด  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ  เทศบาลต าบลบ้านตาด  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นใน
การใช้ทรัพยากรรายได้   ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง   และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น       
ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการ             
ที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม  วัดและประเมินผล  โดยการบริหารจัดการ     
ตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลบ้านตาด ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  

 จุดแข็ง (Strength) 
       1. การบริหาร 
   - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
   - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
   - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
       2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
   - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน  

 

       3. อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
   - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่องมีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
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       4. การเงินงบประมาณ 
   - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย  
       5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 

  จุดอ่อน (Weakness) 

       1. ระบบการบริหาร 
   - กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
อยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสน  เนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มี     
เข้ามาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
       ๒. สถานที่ปฏิบัติงาน 
     - อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อ
ราชการของประชาชน 

                          3. งบประมาณ 
   - มีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 
       5. ประชากร 
   - ประชาชนบางส่วนขาดการตื่นตัวและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   โอกาส (Opportunity) 

  - เป็นพื้นทีท่ี่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า ห้วย หนอง คู คลอง ที่อุดมสมบูรณ์  
เหมาะที ่ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ 

     - พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร    
                        - เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์  สามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   - กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะสามารถสร้างรายได้ให้   

กับประชาชนได้มากขึ้น 
 

  ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat) 
      - การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

  - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิม
มากขึ้น  ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณท่ีจ ากัด  

  - ยังไม่มีระบบแผนที่ภาษีจึงท าให้ไม่มีข้อมูลที่สามารถจัดเก็บรายได้ที่แน่ชัด 
   - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้า
ในการท างานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 
 
 



๓๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ของเทศบาลต าบลบ้านตาด นั้น ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  

ยุทธศาสตร ์
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านโครงสร้าง  
พ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าในการอุปโภค 
-         บริโภค 

- ในเขตต าบลบ้าน
ตาด 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
ใช้อย่างพอเพียงในการ
อุปโภค – บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูาส่องสว่าง - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตต าบลบ้านตาด 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

3) ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- รางระบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ า 

- พื้นที่ในเขตต าบล
บ้านตาด ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

4)  ถนนในต าบล ยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ถนน คสล., ลาดยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทางและที่สาธารณะ
ในเขตต าบลบ้านตาด 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก 
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ยุทธศาสตร ์
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

1) ผู้ยากไร้ ในพื้นที่บางรายมี
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย 
 
 
 
- ประชากร 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

2) ผู้พิการ ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีพ     

- ผู้พิการในพื้นที่ได้รับ
ความเดือนร้อน 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

3) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ประชากร - เด็กและผู้สูงอายุ    
ในเขตต าบลบ้านตาด 

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

4) เยาวชนและวัยรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร        

- ประชากร - เยาวชนและวัยรุ่น  
ในเขตต าบลบ้านตาด 

- เด็กและเยาวชนมี
อนาคตที่ด ี

5) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค - บริโภค - ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

6) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
ต าบลบ้านตาด 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
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ยุทธศาสตร ์
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปา้หมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

2) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า ทางการเกษตร
สินค้าของกลุ่มอาชีพ 
 

- การพาณิชยกรรม - เกษตรกรและกลุม่
อาชีพในพ้ืนท่ี 

- มีสถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

3) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ า ต้นทุนการเกษตร
ค่อนข้างสูง ระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
จ าหน่าย  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีก าไรมากข้ึน 

4) ในเขตต าบลบ้านตาด ไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
 

- การท่องเที่ยว - ในเขตต าบลบ้าน
ตาด 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตต าบลบ้านตาดและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 
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ยุทธศาสตร ์
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและน้ าใต้ดนิ
เป็นน้ าเค็มหรือมรีสกร่อย   ไม่
สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตต าบล
บ้านตาด 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

2) มีปัญหาเรื่องขยะที่เพิม่มากข้ึน 
มลภาวะเป็นพิษ เนื่องจากประชาชน
เผาขยะ 

- สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด 

- ปัญหาปริมาณขยะ
ลดลง  มลพิษทาง
อากาศน้อยลง 

6. ด้านการเมือง  
การปกครองและ
บริหารจัดการ 

1) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 - ประชาชนยังขาด
ความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยและขาด
การมีส่วนร่วม 

- ประชาชนในเขต 
ต าบลบ้านตาด 

- ประชาชนมีส่วนร่วม
ในพัฒนาท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

ส่วนที่ 3  

 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
     
    
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 

ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคง           
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสังคม   

 
 
 
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณีและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- การเศรษฐกิจ 
 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
 
- บริหารทั่วไป 
 
 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
 
 
 
 
 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 
 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
- บริหารทั่วไป 
 

- อุตสาหกรรมและ 
  การโยธา 
- เคหะและชุมชน 
 
 
- บริหารงานทั่วไป 
- การรักษาความสงบ   
  ภายใน 
- การศึกษา 
- การศาสนา วฒันธรรม 
  และนนัทนาการ 
- สาธารณสุข 
- สร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
 
- สร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
- การเกษตร 
 
 
- การศาสนา วฒันธรรม 
  และนนัทนาการ 
- บริหารงานทั่วไป 
 

-  

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
กองสาธารณสุขฯ 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลัด 

กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 
 
 
 
 
 

6 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 
ด้านการเมือง       
การปกครองและ   
การบริหารจัดการ 

 
 

- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 
 
 
- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและ 
  สังคม 

 - สาธารณสุข 
 
- การเกษตร 
 
 
 
- บริหารงานทั่วไป 
- สร้างความเข้มแขง็ 
  ของชุมชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

ส านักปลัด,กองช่าง 
 
 
 

กองคลัง,ส านักปลัด 
กองยุทธศาสตร์,

ส านักปลัด 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


