
-๒๙- 
ส่วนที่  ๔ 

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 

 



-๓๐- 
 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
      ให้ความส 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 ป้องกันภัย 
                   จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
 ๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
                   ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความ       
                   ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 

  ๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
๕.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  

                    รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  



-๓๑- 
 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     
เข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าประสงค์หลัก  เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัว    
อบอุ่น  และมีค่านิยมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์หลัก  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  การบริการ  เพ่ือสร้างงาน      
 สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน 
๓.  ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์หลัก  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี    
เป็นฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์หลักที่ ๑   ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยการผลิตให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์หลักที่ ๒   สินค้าเกษตรตามเป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ/ผู้ผลิตและ    
                            ผู้บริโภคปลอดภัย 
เป้าประสงค์หลักที่ ๓   คุณภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูป   มีความสวยงามและถูก 
                           สุขอนามัย 
เป้าประสงค์หลักที่ ๔   ระบบข้อมูลสารสนเทศและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการ 
                            พัฒนา 
 



-๓๒- 
๕.   ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการค้าขายชายแดนเป้าประสงค์หลัก   ส่งเสริมพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีด 
      ความสามารถในการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านและส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ส่งผล 
     กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
    เป้าประสงค์หลัก   เพ่ือยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถงานบริการประชาชนให้ได้  
    มาตรฐานที่ก าหนด 
๗.   ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์หลัก   เพ่ือสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ   
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

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 การพัฒนาด้านการป้องกันด้านสาธารณภัย  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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
       และสิ่งแวดล้อม 
  ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้       



-๓๓- 
         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  ๒๕๕๙              
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. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
         ๑๑. เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

        - ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
       - เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นการบริหารการมีส่วนร่วมบริหารงานแบบทีมงาน   
        - มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง 

         ๑๒. สนับสนุนและให้ความสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการและบุคคลที่ขาดผู้ดูแล 
                                 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


