
-๑๗- 
ส่วนที่  ๓ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์   ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีรายได้ใส่ใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
๔.๒. พันธกิจหลักการพัฒนา 
       -  ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การด ารงชีพของประชาชน 
       -  ภารกิจหลักท่ี  ๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง และเพียงพอ 
       - ภารกิจหลักท่ี  ๓  บ ารุง รักษา และอนุรักษ์  สืบทอด  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา                             
                               ท้องถิ่น 
       - ภารกิจหลักท่ี  ๔  การท าให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  ชมรม  สมาคม  เพื่อร่วมกันด าเนินกิจกรรมอัน   
                               เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  อันจะน าไปสู่ความเข้มแข้งของชุมชน 
       - ภารกิจหลักท่ี  ๕  การท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ  และมีประสิทธิภาพ 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๖ การท าให้ประชาชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๗ การท าให้ชุมชน/หมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง  มีความสงบสุข 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๘ การด าเนินการประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้มแข็ง  สมบูรณ์ 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๙ การด าเนินการให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระดับ 
                               ท้องถิ่นและระดับชาติ 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( ฉบับที่ ๑๑ ) 
       ๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ให้ความส าคัญกับ 

 ๕.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ 
                    เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 ๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
                    ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
 ๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี 
                   ส่วนรว่มในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
 ๕.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
                   ผลประโยชนข์องสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ     
                    โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

   ๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   ให้ความส าคัญกับ 
 ๕.๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
 ๕.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๕.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

 



-๑๘- 
 ๕.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๕.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

 ๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญกับ 
  ๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๕.๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  ๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  ๕.๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร. 
  ๕.๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

 ๕.๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
                   ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
 ๕.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
      ให้ความส าคัญกับ 

  ๕.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๕.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๕.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  ๕.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม      ให้
ความส าคัญกับ 

 ๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
                    ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 
 ๕.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 ๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
                   ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
 ๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
                   การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 ๕.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัย 
                   จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
 ๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
                   ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความ       
                   ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร 

  ๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
๕.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  

                    รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  



-๑๙- 
 ๕.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
                     ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 

๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๕.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
                   เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
                   ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
 ๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๕.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
                    เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๕.๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง 
                   และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ 
 ๕.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
                    ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
    แนวทางการพัฒนาจังหวัดเลย   

๑.   ยุทธศาสตร์พัฒนาคน   สังคม   คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงโดยเสริมสร้างความ     
     เข้มแข็งให้กับชุมชนเปูาประสงค์หลัก  เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัว อบอุ่น  แล    
     ค่านิยมท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
  เปูาประสงค์หลัก  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  การบริการ  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายไดก้ระจาย    
  รายได้สู่ชุมชน 

๓.  ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     เปูาประสงคห์ลัก  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเป็นฐานต่อการ  
     พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
    เปูาประสงค์หลักที่ ๑   ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยการผลิตให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม 

เปูาประสงค์หลักที่ ๒   สินค้าเกษตรตามเปูาหมายได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ/ผู้ผลิตและ    
                            ผู้บริโภคปลอดภัย 
เปูาประสงค์หลักที่ ๓   คุณภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูป   มีความสวยงามและถูก 
                           สุขอนามัย 
เปูาประสงค์หลักที่ ๔   ระบบข้อมูลสารสนเทศและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการ 
                            พัฒนา 
 



-๒๐- 
๕.   ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการค้าขายชายแดน 

   เปูาประสงค์หลัก   ส่งเสริมพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านแล 
   ส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
   เปูาประสงค์หลัก   เพ่ือยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถงานบริการประชาชนให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 

๗.   ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน 
  เปูาประสงค์หลัก   เพ่ือสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔.๓. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      - เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 
    - เพ่ือให้ประชาชนในต าบลนาดีมีการศึกษาดีและสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
            - เพ่ืออนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร และปลูกต้นไม้ให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและยั่งยืน 
            - เพ่ือสงเคราะห์  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 
            - เพ่ือส่งเสริมด้านการเกษตรแลปศุสัตว์ให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ๗  ยุทธศาสตร์  ๑๗  แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
          ๔.๔  ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีมีทั้งหมดมี  ๗  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
             ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี    
            สารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
            ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   
            ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
            ๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา  

                    ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการปูองกันด้านสาธารณภัย  การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ           
                        สิ่งแวดลอ้ม                    

           ๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๗. ยุทธศาสตร์    นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

         ๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย                           
      ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
       และสิ่งแวดล้อม 
  ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ 
 
       



-๒๑- 
         ๔.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
๒.  ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๓.  ยุทธศาสตร์ร่วมมือการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้าน 
๔.  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
๕.  ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงตามชายแดน 

        ๔.๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอด่านซ้าย 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็ง 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ผีตาโขนสู่ประตูโลก 

 นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  ๒๕๖๑              
๑. พัฒนาแหล่งน้ ากินน้ าใช้และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชน 

       ๒. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรติดต่อกับชุมชนอื่นและ  
      ๓. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
       ๔. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
       ๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    สิ่งแวดล้อมและประเพณีต่าง ๆ    ของท้องถิ่น 
           ๖. สนับสนุนการท้องเที่ยวในเขตต าบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นหนึ่งต าบล  
              หนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบล 
           ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
           ๘. ส่งเสริมทางด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้มีอาชีพที่มั่นคง 
           ๙. พัฒนาปรับปรุงให้มีการจ ากัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๑๐. สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
         ๑๑. เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

        - ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
       - เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นการบริหารการมีส่วนร่วมบริหารงานแบบทีมงาน   
        - มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง 

         ๑๒. สนับสนุนและให้ความสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการและบุคคลที่ขาดผู้ดูแล 
                                 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีในปีที่ผ่านมา 
๓.๑ .การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

   จากการศึกษาข้อมูลด้านปัญหา ศักยภาพ ของต าบลนาดี และประเด็นหลักในการพัฒนาที่ได้กล่าวไป
แล้วในบทที่ ๒ นั้นจึงน ามาท าการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT )  มี
รายละเอียดดังนี้ 
        ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีกองช่างรับผิดชอบงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง 
๒. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครบทุกด้าน 
๓. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ 
๔. มีแผนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีในการท าประโยชน์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านงานโครงสร้างพื้นฐานอยู่เสมอ 

     จุดอ่อน ได้แก่ 
๑  มีบุคลากรบางส่วนยังไม่ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางช่าง  

                ๒.  บุคลากรไม่เพียงพอ 
โอกาส  ได้แก่ 
๑ . มีแขวงการทางเลยที่ ๒  ด่านซ้าย 
๒. มีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
๓. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย 
๔. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน 
อุปสรรค  ได้แก่ 

     ๑. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ฯ 
       จากการวิเคราะห์    สรุปได้ว่า   ประเด็นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถท าได้  เพราะ
มีศักยภาพเพียงพอและ จะท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดีได้รับความสะดวก สบาย และมีระบบสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
       ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

จุดแข็ง  ได้แก่ 
 ๑.  มีพนักงานส่วนต าบลเข้าอบรมการปฐมพยาบาลหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ปุวยขั้นเบื้องต้น 
 ๒.  มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  ทุกชุมชน 
 ๓.  มีเครื่องมือ  อุปกรณ์  ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
จุดอ่อน  ได้แก่ 

๑. ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน 
                  ๒.   มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขชุมชน       

  



- ๒๓- 
 ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการสาธารณสุขชุมชนน้อยมาก 
     โอกาส  ได้แก่ 

 ๑. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชาชนของรัฐบาล 
                  ๒. ส านักสาธารณสุขจังหวัดเลย 
                  ๓. ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอด่านซ้าย 
                  ๔. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 
                  ๕. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค  ได้แก่ 
                 ๑. มีการระบาดของโรคติดต่อ  เช่น ไข้เลือดออก ฯลฯ 

 ๒. กระแสนิยมแห่งวัฒนธรรมบริโภค 
       จากการวิเคราะห์   สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการสาธารณสุข  สามารถท าได้เพราะมี
ศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดี  มีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีการ
จัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๓ ด้านการศึกษา                                                                                                                                                                                                             
     จุดแข็ง  ได้แก่ 

 ๑.  มีนักวิชาการประสานงานกับโรงเรียนโดยตรง 
 ๒. มีงบประมาณ เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษา 

จุดอ่อน  ได้แก่ 
๑. ภายในอาคารเรียนไม่เป็นสัดส่วน  

       ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ  
     โอกาส  ได้แก่ 

 ๑.  นโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่ อปท. 
                      ๒. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ 
                      ๓. มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      ๔. มีมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
                      ๕. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 
              อุปสรรค  ได้แก่ 

๑. ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนในเขตต าบลนาดีบางส่วนมีสภาพเป็นภูเขาท าให้การติดต่อและ      
การคมนาคมไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

  จากการวิเคราะห์   สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการศึกษา  สามารถท าได้  เพราะมี
ศักยภาพเพียงพอ  และท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดีมีการศึกษาที่ดี  เป็นพลังของท้องถิ่นในการพัฒนาบ้านเมือง- 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๔ ด้านสังคม   
จุดแข็ง  ได้แก่ 
๑.มีสังคมดั้งเดิมที่มีขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี ที่มีคุณค่าและยาวนาน 
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 ๒.   มีชุมชนที่มีความสามัคคี  ไม่มีความรุนแรงในระดับหมู่บ้านและระดับท้องถิ่น 
 ๓.   มีการปกครองทั้งหมด  ๙  ชุมชน 

                      ๔.  มีผู้น าทางสังคมที่มีคุณภาพมากมาย 
จุดอ่อน  ได้แก่ 

                      ๑. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไม่มีระบบเป็นแบบแผน 
                      ๒. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนา 
                         ท้องถิ่น 
                     ๓. มีผู้สูงอายุจ านวนมาก 
                     ๔. มีประชาชนส่วนหนึ่งขาดการวางแผนในการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ 
โอกาส  ได้แก่ 
                     ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
                     ๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของจังหวัด มีส านักงานพัฒนาชุมชน   

๓. .ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
อุปสรรค  ได้แก่ 
๑.กระแสอิทธิพลแห่งค่านิยมจากต่างประเทศ  หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมท่ีฟุุมเฟือย 

  จากการวิเคราะห์  สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านสังคม  สามารถท าได้  เพราะมีศักยภาพ
เพียงพอ  และท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดี มีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคีสมานฉันท์ และเอ้ืออาทรต่อกัน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้พิจารณาเลือกการประเมิน
โครงการ  เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ คือ เกณฑ์
ความก้าวหน้า  (Progress)   ดังมี  รายละเอียดดังนี้ 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผนการ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วย  

ประเด็นการพัฒนาที่  ๕   ด้านการบริการประชาชน    
จุดแข็ง  ได้แก่ 

                    ๑. มีศูนย์บริการร่วมให้บริการประชาชนตาม  พ.ร.บ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
             บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    ๒.มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ ในการบริการประชาชนที่เพียงพอ 
                    ๓. มีอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการประชาชน ฟรี 
                    ๔. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ประชาชนเข้ารับบริการ 
                    ๕. มีกล่องรับความคิดเห็นของประชาชน จ านวน  ๑  จุด 
                    ๖. มีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนงานการให้บริการประชาชน 
                    ๗. มีนโยบายของผู้บริหารที่เน้นในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ารับบริการ 
 

 



-๒๕- 
จุดอ่อน  ได้แก่ 

               ๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย มีทักษะในการให้บริการประชาชน 
    ๒. มีการประสานงานในการให้บริการของประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควร 
    โอกาส  ได้แก่ 
    ๑. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 
    ๒. มีอาสาสมัคร  ช่วยในการพัฒนาบุคลากรของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
    อุปสรรค  ได้แก่ 

๑. วิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองแบบเดิม ที่เป็นผู้รับมากกว่าการ 
           เป็นผู้คิดและก าหนดเอง           

  จากการวิเคราะห์    สรุปได้ว่า   ประเด็นในการพัฒนาด้านการบริการประชาชนสามารถท าไ ด้
เพราะมีศักยภาพเพียงพอและจะท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดีได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจกลับไปทุกครั้ง  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖  ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
  จุดแข็ง  ได้แก่ 
 ๑. มีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 
 ๒. มีประเพณีฮีต  ๑๒  ครอง  ๑๔ 

             ๓. มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
  จุดอ่อน  ได้แก่ 
 ๑. แหล่งประวัติศาสตร์ยังไม่มีการพัฒนาเต็มท่ี 
 ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
โอกาส  ได้แก่ 

 ๑. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
                  ๒. มีส านักงานประชาสังคมจังหวัดเลย 

  ๓. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
  ๔. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
  ๕. ท้องถิ่นใกล้เคียงมีประเพณี  ที่สอดคล้องกัน 
  ๖. มีสื่อท่ีพร้อมจะประชาสัมพันธ์มากมาย  

อุปสรรค  ได้แก่ 
      ๑. กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีอิทธิพลท าให้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนไป 
 จากการวิเคราะห์  สรุป ได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี  สามารถท าได้  

เพราะมีศักยภาพเพียงพอ มีทุนทางวัฒนธรรมสูงและจะท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดีมีจิตส านึกรักหวงแหนและมี
การรักษา สืบทอด  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป  

 
 

 



-๒๖- 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๗  ด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  ได้แก่ 

                  ๑.  มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ 
                  ๒.  มีสินค้าพ้ืนเมือง  อาหาร  การเกษตรของท้องถิ่น 
                  ๓.  มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงไปหลายจังหวัด                       

๔. มีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า                    
จุดอ่อน  ได้แก่ 

                  ๑. ไม่มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง 
                  ๒. ประชาชนที่มีรายได้ไม่ถึง  ๓๐,๐๐๐  บาท   
                  ๓. ประชาชนบางส่วนมีนิสัยในการใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือย 
                  ๔. เป็นสังคมบริโภคท่ีไม่ใช่สังคมผลิต 

โอกาส  ได้แก่ 
                  ๑. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
                  ๒. นโยบายหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์           

๓. นโยบายแก้ปัญหาความยากจน 
                  ๔. นโยบายจังหวัด  ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน  
                  ๕  มีส านักงานพัฒนาชุมชน  อ าเภอด่านซ้าย 
                  ๖. มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  

อุปสรรค  ได้แก่ 
                  ๑. กระแสอิทธิพลจากต่างประเทศ  หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมท่ีฟุุมเฟือย 
                  ๒. ภาวะสินค้า  และน้ ามันแพง   
 จากการวิเคราะห์  สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านการเกษตรเศรษฐกิจสามารถท าได้  เพราะ
มีศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดี มีทุน มีงาน มีอาชีพ มีที่จ าหน่ายสินค้าในการเพ่ิมรายได้ที่
เพียงพอทุกครัวเรือน  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๘ ด้านการเมืองการปกครอง   
จุดแข็ง  ได้แก่ 
๑. มีโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   
๒. มีชุมชนที่อยู่ในการปกครอง  จ านวน ๙ ชุมชน  พร้อมคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
๓. ประชาชนมีความรัก และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 

                     ๔. ประชาชนมีความสามัคคี  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  และไม่ชอบความรุนแรง 
จุดอ่อน  ได้แก่ 

                     ๑.ราษฎรสว่นมากยังไม่มีความรู้เข้าใจในการปกครองรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
                     ๒. มีประชาชนส่วนมากที่มีส่วนร่วมในด้านการปกครองน้อย 

โอกาส  ได้แก่ 
๑. นโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 



-๒๗- 
                     ๒. มีโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทุกปี 
                     ๓. มีท้องถิ่นจังหวัดเลย 
                     ๔. มีที่ท าการปกครองอ าเภอด่านซ้ายและมีส านักงานประชาสังคมจังหวัดเลย 

อุปสรรค  ได้แก่ 
                     - ภาวะทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
                   จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  สามารถท าได้  

เพราะมีศักยภาพเพียงพอ  และท าให้ประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต
เนื่องจากสภาวะทางการเมืองการปกครองที่เข้มแข็งมีเอกภาพ 
                     ๑.  มีปริมาณขยะมาก 
                     ๒. เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วม  น้ าหลาก  น้ าล้นตลิ่ง 
                     ๓. ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็นของท้องถิ่นเอง 
                     ๔. ประชาชนขาดจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โอกาส  ได้แก่ 
๑. นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส านักทรัพยากรน้ าภาค ๔ 
๓. กรมทรัพยากรน้ า 
๔. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๖. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน 
อุปสรรค  ได้แก่ 
๑. ปริมาณน้ าฝนที่ตก ในฤดูฝน 
๒. การตัดไม้ท าลายปุาของประชาชนรอบๆเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๓. การเผาปุาท าไร่ของประชาชนรอบๆเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   

  จากการวิเคราะห์  สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถ  
ท าได้ เพราะมีศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลนาดีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเพราะมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม น่าอยู่ 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผนการ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วย   
ตัวช้ีวัด ๔ ประการ  คือ 

(๑) ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต )ของโครงการว่า
บรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร 
สัดส่วนปริมาณการงานการก่อสร้างเทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
                     (๒) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ    มากมาย   



-๒๘- 
 

จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง กิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์  เดือน  
ไตรมาส  หรือระยะของโครงการ 

(๓) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ   
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่อยู่ระหว่าง ผูกพัน  เงินงวดและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน หรอื คน – เดือน  

    (๔) ระยะเวลาที่ใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และ 
เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรม 

ให้บรรลุตามเปูาหมายด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะ   เวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเปูาหมายรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


