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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลา
เกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญ
กับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงใน
ทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
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ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รู ปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความ
สะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้าย
ถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำ
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิม
มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ



 ๑๔  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก
ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพ
ที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง 
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและ
สร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์



 ๑๕  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ



 ๑๖  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ                
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ 
     มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง 
     องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
 



 ๑๗  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม 
     และพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 
     การจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ 
     เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
     อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ   
     เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค 
     ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกม ี
     ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมเีท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 
     เสมอภาค 

 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 



 ๑๘  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
      และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
      ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 



 ๑๙  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ➔  แผนพัฒนาภาค 
วิสัยทัศน์ 
           “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย ที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 

พันธกิจ  (Mission)  
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้ภาคเอกชนและผู้

ประกอบกิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน  มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง จากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก  

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้ พัฒนา
แรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร เพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้น
จากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ในเรื่องของอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหารจัดการได้
ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร  

5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อม
ล้าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือหลุดพ้นจากความยากจน  

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต ของกลุ่ม
จังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง ด้านอาหารและ
พลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน  ในพ้ืนที่และลดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน  

7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการนานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการผลิตและลด
ต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนามาใช้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยว
ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถ ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้า ดิน อากาศ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 ๒๐  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

เป้าประสงค์รวม  
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และหลุดพ้น จากความ

ยากจน  
2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน  
3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  
4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ กระจาย
รายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน  
2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ.

2566 -
2570 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4 4 5 5 5 4.6 

2. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4 4 4 4 4 4 

3. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับ
การรับรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 4 4 5 5 5 4.6 

 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงข้ึน ควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

(1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการตลาด  คู่แข่งทางการค้า กลยุทธ์ ทาง
การตลาด และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP 
และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้สามารถค้นหาจุดขาย ความโดดเด่นของสินค้า การเพ่ิมมูลค่า ทางการตลาด การลดต้นทุน
การผลิต ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  



 ๒๑  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

(2) พัฒนาทักษะความชำนาญให้กับแรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานอิสระ ให้มี
ความสามารถ มีศักยภาพในการทางานให้กับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและ
ได้รับค่าแรงที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

(3) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ
อาเซียน และปรับโครงสร้างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักลงทุนและนักท่องเที่ยว กลุ่ม High 
Value ซึ่งเป็นระดับกลาง-บน มีการใช้จ่ายสูง  

(4) ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (MICE) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมี
คุณค่าพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว ตลอดจนเชื่อมโยง
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ (ASEAN Connectivity) ตลอดจนพัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้
ทางการตลาด  

(5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบาบัดและการกาจัดของเสีย
ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับสถานประกอบการให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือสากล อาทิ 14000 , 14001 , (EMS)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์ มีการเชื่อมโยง

เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขงบนเส้นทาง 
(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
ปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ.

2566 -
2570 

1. รายได้การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ  4 4 5 5 5 4.6 

2. อัตราการขยายตัวรายได้
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ที่
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ  4 4 4 4 4 4 

 
 
 
 



 ๒๒  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2  
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ

เชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบิน ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้
โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญๆ ต่าง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่ง
ชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ได้อย่างสะดวกสบาย 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว  
(1) ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของ กลุ่มจังหวัด

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยว ตลอดจนบริการด้านการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน การสาธารณสุขให้
มีประสิทธิภาพเพียงพอ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ห้องน้ำ ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ  

(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ือ
รักษาและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงามและยั่งยืน โดยยังคง
สภาพของลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ดังเดิมไว้ให้มากท่ีสุด  

(3) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว และ
ชุมชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ และรู้จักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ Internet โดยนำความรู้ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับประชาชน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับทรัพยากร  

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทางด้าน การท่องเที่ยว
และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1  

(1) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านวิธีการถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ประเพณี ด้ังเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ของตนเอง  

(2) พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ ในเรื่อง
ของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
และสามารถสร้างจุดขายกับสินค้าเพ่ือแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้ 

(3) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
ด้านภาษาต่างประเทศที่จำเป็น และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ของตนเอง 
เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวในท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจได้  

(4) ประชาสัมพันธ์และโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด  ผ่านทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เว็บไซด์ แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน์ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และปลุกกระแส
ความภูมิใจในความเป็นไทยและดารงไว้ซึ่งวิถีไทย  

(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้แอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อการสื่อสารไปยัง
นักท่องเที่ยวได้โดยตรง 
 



 ๒๓  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน  
มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ทางการเกษตร การแปรรูป ลด
ต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย ์อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น  
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยทุธศาสตร์ 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ.

2566 -
2570 

1. อัตราการขยายตัวภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4 4 4 4 4 4 

2. จำนวนแปลง/ฟาร์ม
ผลผลิตทางการเกษตรสำคัญที่
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
(Good Agriculture 
Practices) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4 4 4 5 5 4.4 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างย่ังยืน 
(1) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพ้ืนที่สำคัญเพ่ือการชลประทานของกลุ่มจังหวัด และสนับสนุน การ

ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลค่ายางพารา และมันสำปะหลัง
ไปสู่เอทานอล เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม การแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นต้น 

(2) ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ควบคู่
ไปกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า
เกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และต่อยอดไปถึงระดับการรับรองระบบการเกษตรอินทรีย์ IFOAM 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด 
และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  

(1) ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การผลิต มี
ประสิทธิภาพ ได้สินค้าท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ การเพาะปลูก 
กระบวนการเก็บเก่ียว กระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

(2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุและสารเคมี ลด
การใช้ปุ๋ยเคม ีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้อินทรีย์เข้ามาใช้ในระบบการเกษตรให้มากท่ีสุด อาท ิการศึกษาวิจัยเรื่อง



 ๒๔  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

การจัดการดิน (soil management) พลังงานคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon energy) เพ่ือเปลี่ยนการเกษตร
ดังเดิมสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต  

(3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและภาคการผลิตอ่ืนๆ รวมทั้งดูแลรักษาระบบนิเวศซึ่งต้องมี
การสร้างระบบข้อมูลการเกษตรที่เหมาะสม (Good-practice) และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคเกษตรสามารถ
รับมือและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนได้  

(4) สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และยางพารา 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์  

(5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม ปรากฏการณ์เอลนินโญ่และลา
นินญ่า เป็นต้น และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป สินค้าประมง และสัตว์
น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพ่ือการเก็บรักษาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  

➔  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ( 6.1 หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดร ) 
 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งพำนักแห่งที่สองของนักลงทุนและนักทองเที่ยว” 

(The land of  your second home ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 6.1 
 1.   การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 
 2.   การยกระดับการค้า  การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 3.   การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  

 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.   ด้านการบริหารจัดการ 
1 .  บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2 .  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ือให้การบริหารเกิดประโยชน์สูงสุด 
      แก่ประชาชน 
3 .  ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
4 .  กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
5 .  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
      กฎหมาย สำหรับนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 
6 .  ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารที่ 
      ถูกต้อง 
7.  จัดมีการพบปะประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น 
     ประโยชน์ในการบริหารราชการ โดยนายกเทศมนตรีและคณะ 
8 .  บริหารงานโดยยึดแผนพัฒนาเทศบาล 

2.   ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 
        เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้พ่ึงพาตนเองได้ 
2.2  จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  



 ๒๕  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

2.3  จดัให้มีการศึกษาอบรม สัมมนา จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสาขาต่าง ๆ ตลอดจน 
        ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
2.4   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ 
       ยอมรับในตลาด 
2.5  ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยให้มีน้ำใช้ทั้งในและนอกฤดูกาล  
       ตลอดจนสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
2.6  ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง 
2.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
2.8 จัดให้มีการอบรมสัมมนาเยาวชนเพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเพื่อการป้องกัน 
      และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.   ด้านการศึกษา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์  
      สังคมและสติปัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.2 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาและ 
      มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเทศบาล 
      ตำบลนาด่าน 
3.4 จัดให้มีและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด  
      พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
3.5 สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 
3.6 สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้สูงยิ่งขึ้น 
3.7 ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งในและนอกระบบ 
3.8 จัดให้มีห้องสมุดชุมชน 
3.9 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4 .  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.1  ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.2 สนับสนุนให้มีการฟ้ืนฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

5.  ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์คัดแยกขยะและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ 
      อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5.2 พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดสร้างสวนสาธารณะ ตลอดจนสวนสุขภาพในท้องถิ่น  
      เพ่ือนำไปสู่ความร่มรื่น สวยงามและน่าอยู่ของชุมชน 
5.3 จัดให้มีตลาดสดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
5.4 จัดให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
5.5 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
5.6 ส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน 
5.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดทุกชนิด ทุกรูปแบบอย่าง 
      ยั่งยืน 
 



 ๒๖  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

6.   ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
6.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ 
6.2 ปรับปรุงถนนทั้งสายหลักและสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ 
      ประชาชน 
6.3 ปรับปรุง แก้ไข และติดตั้งไฟฟ้าสว่างทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
6.4 จัดให้มีระบบน้ำประปาที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

7.   ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัยให้เพียงพอ 
7.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความสามารถ 
      ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 

 
➔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 

วิสัยทัศน์ 
“หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ที่เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชาญฉลาดทำกินในดินแดงสันติสุข” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองบัวลำภู 
1. เคียงคู้รู้ค่าธรรมชาติ (ด้านเกษตรกรรม) 

   (1) ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม – น้ำแล้ง) นำแนวพระราชดำริมาแก้ไข 
โดยการสร้างฝายต้นน้ำแบบพ้ืนเมือง เพ่ือชะลอการไหลของน้ำ และสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) ไว้ใช้ 
   (2) เพ่ิมโอกาสการฟื้นตัวของป่าไม้ เพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยการจัดแนว
ป้องกันไฟป่าและส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและป่าไม้และขยายพื้นที่ป่าโดยระบบ  วน
เกษตร (ปลูกยางพารา) 

2. ชาญฉลาดทำกิน  (ด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า การบริการ ด้าน
อุตสาหกรรมด้าน OTOP) 

   (1) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   (2) แก้ปัญหาการว่างงาน และพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ  
   (3) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และสินค้า OTOP ด้วยกระบวนการแปรรูป
และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   (4) พัฒนาการท่องเที่ยว 
   (5) ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา โคนม – โคเนื้อ 
   (6) ส่งเสริมการผลิตและจำหน่วยอาหารปลอดภัย (Safe Food for Alls) 

3. ดินแดนแห่งสันติสุข 
   (1) สุขภาพดี 
   (2) ศึกษาดีมีคุณธรรม 
   (3) ปลอดภัย 
   (4) บริการดี 
   (5) บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (6) วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดี 
 
 
 



 ๒๗  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
 

 
2.1 วิสัยทัศน ์

เทศบาลตำบลนาด่าน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาด่าน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แก้ไขปัญหาความยากจน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นอย่างยังยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 2.3  เป้าประสงค์ 
๑. การจัดทำแผนแม่บทชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ชุมชนทุกระดับ 
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
๔. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
๕. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตใน 

ชุมชน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
๘. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 
๙. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๑๑.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๑๒.  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
๑๓.   ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๔.   ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
๑๕.   การพัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
๑๖.   การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
๑๗.   การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๑๘.   พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาด่าน 
 

“ยกระดับการศึกษา  พัฒนาสังคม  เพิ่มผลผลิต  พิชิตความยากจน  เสริมสร้างธรรมชาติ” 
” 



 ๒๘  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

๑๙.   ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. 
๒๐.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒๑.  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒๒.  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๒๓.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๒๔.  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒๕.  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๒๖.  จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๒๗.  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
๒๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๒๙.  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
๓๐.  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
๓๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๓๒.  การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓๓.  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓๔.  การประยุกต์ใช้อนุโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
๓๕.  การบริการประชาชน 
๓๖.  การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
36.  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 
37. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
38. ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
39. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจิตอาสา รักษ์และหวงแหนในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
40.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน 
41. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือเป็นรากฐาน การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
42. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
43. ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
44. ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
45.  สร้างเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 
 2.3  ตัวชี้วัด 

๑. นำแผนแม่บทชุมชนจากทั้ง 11 ชุมชนมาดำเนินการได้ ร้อยละ 80 
๒. รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ของรายได้เดิม 
๓. ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้ร้อยละ 50 ของรายจ่ายเดิม 
๔. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐาน 
๕. กลุ่มแม่บ้านเข้มแข็ง เกิดรายได้ภายในกลุ่มอย่างพอเพียง 
๖. ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 50 ของต้นทุนเดิม 
๗. ประชาชนมีการออมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 ของการออมเดิม 
๘. ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถึง ร้อยละ 50 ของ

ประชาชนทั้งหมด 



 ๒๙  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

9. ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
10. กำจัดขยะได้ร้อยละ 90 ต่อวัน 
11. ขยะได้รับการคัดแยก ร้อยละ 100 
12. ปริมาณการใช้สารเคมี ลดลง ร้อยละ 80  
13. ป่าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 70 
14. กักเก็บน้ำไว้ได้ ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำตามธรรมชาติ 
15. ประชาชนได้ใช้น้ำประปา ร้อยละ 100 
16. น้ำประปาได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
17. ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการบริการสาธารณะร้อยละ 80 
18. เพ่ิมถนนที่ได้มาตรฐาน   30 เส้น 
19. อุบัติเหตุจากการจราจร ขนส่งลดลงร้อยละ 80 
20. ยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงร้อยละ 80 
21. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 
22. คุณภาพการศึกษาของเด็กเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 80 
23. ปัญหาด้านสุขภาพ,อัตราการป่วยของประชาชน ลดลง ร้อยละ 80 
24. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนได้ร้อยละ 80 

ของประชาชนที่ประสบภัย 
25. ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
26. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด 
27. พนักงานรอ้ยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอัตราน้ำท่วมขังลดลง 
28. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ครบทุกวันสำคัญ 
29. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 80 
30. นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
31. อุบัติเหตุจากการคมนาคมช่วงเทศกาลต่างๆ ลดลง ร้อยละ 80 
32. เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางราชการ 
33. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 100 
34. ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและกฎ 

ระเบียบต่างๆ ร้อยละ 90 ของทั้งหมด 
35. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีด้านการทุจริต คอร์รัปชั่นเกิดผลสำเร็จด้านการดำเนินงาน 

 
2.4  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเขา้ถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 ๓๐  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
(11)  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและรวดเร็ว 
 

2.6  กลยุทธ ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางการพัฒนา 1.  การจัดทำแผนแม่บทชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  
                                    ชุมชนทุกระดับ 

2.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
4.  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่  
     สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
7.  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 
8. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
10.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
11. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
3.  การพัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
4.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
5.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
6.  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
7.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
3.  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ    
    และผู้ด้อยโอกาส 
4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
5.  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
6.  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
7. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
8. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
10. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
11. สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 



 ๓๑  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

12. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
13. การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
15. การประยุกต์ใช้อนุโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
16. การบริการประชาชน 
17. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 1.  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นๆ 
                               2.  ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

3.  ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจิตอาสา รักษ์และหวงแหนในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
 
5.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา       1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน 

2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือเป็นรากฐาน การป้องกัน   
     และปราบปรามการทุจริต 

   3.  เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
   4.  ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมือง 
     ที่ด ี

   6. สร้างเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์                           
๒.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
     พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 

 



 ๓๒  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

  
2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การ
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหล่ือมล า้

ในสงัคม  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การสรา้งความ
เขม้แขง็ทาง
เศรษฐกจิและ

แข่งขนัไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การเตบิโตทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม
เพื่อการพฒันา

อย่างยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล

ตำบลนาด่าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการ
ส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชน

และการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้น
การบรหิารจดัการและ

อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นการ
พฒันาคุณภาพชวีติของ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้น
ศลิปวฒันธรรม จารตี 

ประเพณี และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นการ
บรหิารจดัการบา้นเมอืงและ

สงัคมทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความ
มัน่คง 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ ด้านการ
สรา้งความสามารถในการ

แข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านการพฒันา
และเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นการสรา้ง
โอกาสความเสมอภาคทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิชุมชนทอ้งถิน่ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นการคุณภาพชวีติของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตี 
ประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นการสรา้ง
การเตมิโตบนคุณภาพชวีติที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิ 
การคา้ การท่องเทีย่ว และการบรกิาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพฒันาเกษตรปลอดภยัควบคู่กบัการ
ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพฒันาคุณภาพชวีติ ความมัน่คง
ภายใน และเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และพลงังาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การเสรมิสรา้งความ
มัน่คงแห่งชาตเิพื่อ
การพฒันาประเทศสู่
ความมัง่คัง่และยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การ
บริหารจดัการในภาครฐั
การป้องกนัการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสงัคมไทย 

การบรหิารจดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทุจรติ

ประพฤตมิชิอบและธรรมาภิ
บาลในสงัคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 
๗ 

การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน

และระบบโลจิ
สตกิส ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘
การพฒันา

วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีวจิยั 
และนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ 
การพฒันาภาค
เมอืง และพืน้ที่

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
๑๐ ความ

ร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาศกัยภาพดา้นการ
ท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  เพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัดา้นการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้
เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานอย่างครบวงจร 



 ๓๓  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  ๑. ประชาชนมีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพและมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

๒. การบรกิารดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ถงึมี
ความสะดวกและปลอดภยั 

๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษทำให้ชุมชนนา่อยู ่

๔. ประชาชนมีความรู้และ
บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

๕. การบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

๖. ประชาชนมคีวามเขม้แขง็และ
ไดร้บัการพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ
ทดีทุีกช่วงวยั 

๗. ประชาชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย 

ผลผลิต / 
โครงการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

กลยุทธ ์ ๑. ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีเดิม
และสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มแนวทาง 
การถนอมและแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด 

๒. ส่งเสริม
ประชาชนใน
ท้องถ่ินให้มีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
เพื่อการบริโภคเพื่อ
จำหนา่ยและเพื่อ
การอนุรักษ ์

๓. ส่งเสริม
สนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

๔. พัฒนาขุดลอก 
คู คลองและ
จัดสร้างแหล่งนำ้ 
สงวนกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมท้ังการแก้ไข
ปัญหาน้ำแล้งและ
น้ำท้วม 

๕. พัฒนาฟื้นฟู
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำ
คลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 

๖. พัฒนาฟื้นฟูและ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถ่ิน โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อ
และเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียว 

๗. พัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชนท่ีดีมี
ความถูกต้อง
รวดเร็ว โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

๘. ส่งเสรมิความเข้มแข็ง
ของชุมชนและพัฒนา
บาทบาทของผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ และ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
ท้องถ่ินให้ไดม้าตรฐาน
การศึกษา 

๙. ส่งเสรมิและ
พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

๑๐. ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ของประชาชนใน
ทุกระดับ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ 
การออกำลังกาย 
การป้องกันโรค ฯ 

แผนงาน ๑. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๒. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

๓. แผนงาน
การศึกษา 

๔. แผนงาน
สาธารณสุข 

๕. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

๖. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๗. แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

๘. แผนงาน
การเกษตร 

๙. แผนงานงบ
กลาง 



 ๓๔  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

แผนผังยุทธศาสตร์   
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                        

 
 

วิสัยทัศน์ “ยกระดบัการศกึษา พฒันาสงัคม เพิม่ผลผลติ พชิติความยากจน เสรมิสรา้งธรรมชาต”ิ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล
ตำบลนาด่าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการ
ส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้น
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นการ
บรหิารจดัการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้น
ศลิปวฒันธรรม จารตี ประเพณี 
และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นการ
บรหิารจดัการบา้นเมอืงและ
สงัคมทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นการพฒันา
คนและสงัคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ดา้นการ
สรา้งเสรมิสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนและพฒันาพฤตกิรรม
สุขภาพ 

เปา้ประสงค์  ๑. ประชาชนมีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพและมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

๒. การบรกิารดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ถงึมี
ความสะดวกและปลอดภยั 

๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษทำให้ชุมชนนา่อยู ่

๔. ประชาชนมีความรู้
และบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๕. การบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

๖. ประชาชนมคีวามเขม้แขง็และ
ไดร้บัการพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ
ทดีทุีกช่วงวยั 

๗. ประชาชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย 

ค่าเป้าหมาย ๑. ประชาชนมีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพและมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ เป้าหมาย จำนวน 
๑๒  โครงการ 

๒. การบรกิารดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ถงึมี
ความสะดวกและปลอดภยั
เป้าหมาย จำนวน  ๑๔๐ 
โครงการ 
 

๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืนและสิง่แวดลอ้มไม่เป็น
พิษทำให้ชุมชนนา่อยู่ เป้าหมาย 
จำนวน ๒๐  โครงการ 
 

๔. ประชาชนมีความรู้
และบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
เป้าหมาย จำนวน  ๓๒  
โครงการ 
 

๕. การบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน เป้าหมาย จำนวน 
๖๐  โครงการ 
 

๖. ประชาชนมคีวามเขม้แขง็และ
ไดร้บัการพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ
ทดีทุีกช่วงวยั เป้าหมาย จำนวน 
๖๐  โครงการ 
 

๗. ประชาชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย 
เป้าหมาย จำนวน ๔๐
โครงการ 
 

กลยุทธ ์ 
๑. ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีเดิม
และสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มแนวทาง 
การถนอมและแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด 

๒. ส่งเสริม
ประชาชนใน
ท้องถ่ินให้มีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
เพื่อการบริโภคเพื่อ
จำหนา่ยและเพื่อ
การอนุรักษ ์

๓. ส่งเสริม
สนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

๔. พัฒนาขุดลอก 
คู คลองและ
จัดสร้างแหล่งนำ้ 
สงวนกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมท้ังการแก้ไข
ปัญหาน้ำแล้งและ
น้ำท่วม 

๕. พัฒนาฟื้นฟู
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำ
คลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 

๖. พัฒนาฟื้นฟูและ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถ่ิน โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อ
และเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียว 

๗. พัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชนท่ีดีมี
ความถูกต้อง
รวดเร็ว โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

๘. ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาบาท
บาทของผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ และ
ส่งเสริมด้าน
การศึกษาท้องถ่ิน
ให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 

๙. ส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน 

๑๐. ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ของประชาชนใน
ทุกระดับ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ 
การออกำลังกาย 
การป้องกันโรค ฯ 

แผนงาน ๑. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๒. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

๓. แผนงาน
การศึกษา 

๔. แผนงาน
สาธารณสุข 

๕. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

๖. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๗. แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

๘. แผนงาน
การเกษตร 

๙. แผนงานงบ
กลาง 



 ๓๕  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น อัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบคำถามว่า  “ ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน “  สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กำหนดการดำเนินงานในอนาคตตอ่ไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือดังนี้ 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength  = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีส่วนดี  
ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆเช่น  การ
บริหาร  ระบบข้อมูล  กำลังคน  การเงิน  ภาพลักษณ์  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และทรัพยากร   เป็นต้น 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน   (Weakness  =  W)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วน
เสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจำกัด   ความไม่พร้อม  ซึ่งพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity  = O)   เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอำเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์   
หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และ
เทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat  =  T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อจำกัดต่อท้องถิ่น    โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส   
 ดังนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า สถานการณ์ของเทศบาลตำบลนาด่าน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง(Strengths : s) 
1.มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดไว้ชัดเจน (ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.) 
4. มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
5. มีรายได้จากเงินอุดหนุนและภาษีเข้าเทศบาลโดยตรง 
6. ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการเป็นตัวแทนของประชาชนโดยนำปัญหาและความต้องการของประชาชน
มาเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
7. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดงบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง 
8. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ของเทศบาล 
9. เป็นจุดศูนย์รวมทางการค้าและพาณชิย์ซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
จุดอ่อน  (Weakness : W) 
1. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงาน ระหว่างเทศบาล และหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 



 ๓๖  
 

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
3. ขาดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ   
5. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญตรงกับความต้องการ   
6. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 
7. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว   
8. พนักงานส่วนใหญ่ขาดการเข้ารับการอบรมในตำแหน่งสายงานตนเองโดยตรง 
9. สถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการดูแล ฟ้ืนฟู ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง  

โอกาส(Opportunity : O) 
1. มีนโยบายและวาระแห่งชาติที่ชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติ 
2. เทคโนโลยีถูกลง ทำให้เข้าถึงและนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทำงานได้ง่าย 
3. ที่ตั้งของเทศบาลตำบลนาด่านเหมาะสม เป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านการการเกษตร 
4. มีการสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวจากภาคส่วนต่างๆ 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จึงทำให้เกิดสวัสดิการการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้
พิการครบทุกคนในพ้ืนที่ 
6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน – ต่างประเทศ    

อุปสรรค(Threat : T) 
1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ตามไปด้วย 
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ 
4. ระเบยีบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จำนวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลทำให้การได้รับการจัดสรร
งบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง   
6. ความไม่มีเสถียรภาพการเมืองไทย ส่งผลต่อความคิด ทัศนคติและเศรษฐกิจของประชาชน 
7. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัวและความไม่มั่นคงของสภาวะเศรษฐกิจไทย ทำให้
รายได้จากการจัดเก็บภาษีต่างๆ ลดลงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณมายังท้องถิ่นน้อยลงด้วย จึงมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น 
8. ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ยังขาดการให้ความร่วมมือในการทำงานทำให้ไม่เกิดการบูร
ณาการร่วมกัน  


