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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๒๕๕๙ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๗  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

๑. ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว

และการกีฬา 
๕. ยุทธศาสตร์ที ่๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันด้านสาธารณภัยและการจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑๐ เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และผู้บริหารท้องถิ่น
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พัฒนา ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายที่ตั้งไว้  จึงประกาศใช้แผน
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ส่วนที่ ๑ 

      บทน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือก าหนดทิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และแนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๆ๑๗ บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วยเนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมาย ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น 
“รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล
หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด 
ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ  ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 



การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to go)   
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่พิจารณาก าหนด 

 

 

 

-๒- 

แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลย
พินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด โดยผ่านกระบวนการ 

คิดก่อนท า จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ปรารถนา 

๑.๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์    
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

๑.๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒) เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๓) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  และสามารถใช้แผนเป็น

เครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
๔) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะ

เป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ       

๕) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์ของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๖) เพ่ือน ามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๗) เพ่ือให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปากหมันในอนาคต 



๘) เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนา
ให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาชุมชน 
         ๙) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้างแนว

ทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

-๓- 

ข้อจ ากัดในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความล้มเหลวก็ได้หรือ
อาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนและการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้มี
หลายประการ ดังนี้ 

๑. ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล 
ต่างๆ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพ่ือน ามาพิจารณา ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา 
และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ท างานได้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้
อาจจะท าให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็น นับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

๒)  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่
จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถท าการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นที่ดีได้ 
ผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น สามารถ
มองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ 
เข้าถึงการด าเนินงานของแผน อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๓)  การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่
ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน
เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ 
ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้พอเพียง อย่าคิดแต่เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และ
ผลของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเป็นไปไม่ได้ 
 ๔)  การด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ จะเป็น
อุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนหรือผู้จัดท าแผน
จ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้างซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การ 
 ๕)   การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจากความผันผวนทาง 



งบประมาณ บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถ

รับรู้ ยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะส่งผล

ต่อกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

 ๗)  ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์  เช่น การเกิดสงคราม 
ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้จัดท าแผน 
 

-๔- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบ
ปัญหายุ่งยากได ้
หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

 ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ คือ 

๑.  การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้อง

ตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวก 

ให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การให้สัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตาม

เป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในองค์กร อย่างจริงใจ 

๒. การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ

จัดการ (Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 

(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การ

วางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ด าเนินไป

ด้วยความสอดคล้อง 

๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงาน

ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท า แล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้การวางแผนจึงมี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง

ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดและ

คุ้มค่าเช่นเวลาเงินเครื่องมือแรงงานและการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์กร 

หลักการพื้นฐาน ๔ ประการนี้ นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนและ

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากหมันให้ประสบความเจริญก้าวหน้า 

อย่างแท้จริง 



๑.๔. ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด๓ ข้อ๑๖ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง

ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนว 

-๕- 

ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

         ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

 

๑.๔.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 ๑.บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่



ก าหนด  เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความชัดเจน จะท าให้การบริหารแผนมี
ทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

 ๒.ประหยัด (Economical Operation) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้
สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีการประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ด าเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเป็นระบบ ท าให้การ 

 
-๖- 

ประโยชน์ยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 ๓.ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาท้องถิ่นช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วท าการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทาง
พิจารณาป้องกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 

 ๔.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นช่วย
ให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจ 
กรรรมที่ด าเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

๕) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพ้ืนฐานในด้านการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
แนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายบริหารจัดการ มีการ
วางแผนกัน เป็นการระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ท างาน ให้เกิดความคิดใหม่  ๆ และความคิดสร้างสรรค์ 
น ามาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน 
ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
              ๖ พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการ 
บ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการท างานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นการ
พัฒนาแรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

 ๗.พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผน
หรือมีการวางแผน ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน 

เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
      ๘.ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัด
วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร  

…………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

-๗- 

ส่วนที่  ๒       

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาดี 

 เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๑๓๙ หรือประมาณ ๔๒๐ ปี  มาแล้ว  คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ  

นายเชียงดี  สมัยอาณาเขตการปกครองอยู่กับประเทศลาว  สมัยนั้นเรียกว่า กรุงล้านช้าง  สมัยสุโขทัย  สมัย

พ่อขุนรามค าแหงและพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนบางกางท้าวและพ่อผาเมือง  คนเชื้อสายบ้านนาดี  อพยพ

มาจากน้ าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ลงมาตามแม่น้ าเหืองและแม่น้ าหมัน จนในที่สุดมาพบป่าที่อุดมสมบูรณ์

ประกอบไปด้วยหนองคลองบึงตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ พืชธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านน้ า

ปาด จัดตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยเรียกว่า บ้านนาล้อม (เดิมเรียกว่า นาอ้อม) 

 อพยพมาครั้งแรกเพียง ๑๗ ครอบครัว มีปรากฏนามตามภาษาโบราณเพียง ๑ คน คือนายเชียงดี(ท้าว

ดี)  สันนิฐานว่าเป็นผู้บวชเรียนเป็นสามเณร จากนั้นลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์ เรียกว่า เชียง (สมัยโบราณค า

ว่า เชียง หรือ ทิด แปลว่า บัณฑิต) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงตั้งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนายเชียงดี มีภรรยา

ชื่ออะไรไม่ได้ระบุไว้ แต่เป็นคู่คิดที่ดีของนายเชียงดี ระบุแต่เพียงว่า นายเชียงดี เป็นผู้มีความรู้  มีความเฉลียว

ฉลาดด้วยปัญญาจากการที่ได้บวชเรียนมาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถชาวบ้านนาอ้อมจึงตั้งให้เป็นเจ้าเมือง

ประกอบ กับสมัยนั้นชอบตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อเจ้าเมืองตามประเพณีนิยม  จึงเป็นที่มาแห่งเมืองเชียงดี  หรือ 

นาดี  ในปัจจุบันส าหรับต าบลนาดี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑– ๒๔๘๕ ซึ่งได้แยกออกมาจากต าบลหนองผือเนื่อง

จากต าบลหนองผือ ถูกยุบสั่งยุบและบางส่วนไปขึ้นอยู่กับต าบลด่านซ้าย และส่วนหนึ่งมาขึ้นอยู่กับต าบลนาดี 

สถานที่ตั้งต าบลอยู่กับต าบลนาดีที่ตั้งต าบลอยู่ที่บ้านนาดีหมู่ที่ ๑ โดยมีผู้บริหารคนแรก คือนายสวาสดิ์ จันทศร  

ต่อมาป ี ๒๕๔๗ ได้รับการคัดเลือกผู้บริหารคนใหม่ คือ นายประเดิม จันทศร ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกต่อมา เมื่อ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลเป็นนิติบุคคล  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ และต่อมาสภาต าบลได้

ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ มีนายประเดิม จันทศร  เป็นประธาน

กรรมการบริหารฯ และนายเอ่ียม จันทศร เป็นประธานสภาฯ และเมื่อปี ๒๕๔๔ ได้หมดวาระได้เลือกตั้งใหม่ซึ่ง

มีนายล าพูน จันทศร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีนายค าพันธ์  ฤทธิศักดิ์ เป็นประธานสภาฯช่วงเดือน  

กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้เลือกตั้งใหม่ซึ่งม ีนายสงคราม ศรีบุตรตา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมี  นาย



หนูรัตน์  เนตรแสงศรี  เป็นประธานสภาฯ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ได้เลือกตั้งใหม่ซึ่งมีนายประวัฒน์ จันทศร  

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีซึ่งมีนายหนูรัตน์ เนตรแสงศรี เป็นประธานสภาฯ นายสงคราม  ศรี

บุตรตา  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี และ  นายอนันต์  เหมือนศรีชัย เป็นประธานสภาจนถึง

ปัจจุบัน 

 

 

-๘- 

ประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว 

ต้นโพธิ์เสี่ยง สถานที่ตั้งอยู่กลางคูดิน(คันคู) ระหว่างหนองบ้านนาดีกับนากอใกล้กับบ้านนาล้อม  อยู่ทางทิศใต้

ของหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตร ประวัติความเป็นมาเป็นต้นโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านนาดีให้ความ

เคารพนับถือมากเล่าต่อกันมาว่า พ่อขุนบางกางท้าว พ่อขุนผาเมืองด่านซ้าย ยกทัพรบและมาพักอยู่ที่บริเวณ

ชายทุ่งนาเชียงดี  พ่อขุนบางกางท้าวย้ายทัพไปพักทัพที่บ้านนาน้ าท่วม ส่วนทัพพ่อขุนผาเมืองย้ายทัพไปพักท่ี

เมืองด่านซ้าย  จากนั้นมีพระยาเกียง(เจียง) ยกทัพไปรบกับกองทัพพ่อขุนบางกางท้าว  เพ่ือแย่งชิงบ้านนาน้ า

ท่วม  แต่ยังไม่ทันได้สู้รบกัน พระยาเกียงระหว่างออกเดินทางไปรบเกิดดินถล่มท าให้ดินและหินทับร่างพระยา

เกียงตาย  พ่อขุนบางกางท้าวและพ่อขุนผาเมืองด่านซ้าย จึงได้แบ่งเขตเมืองกัน พ่อขุนบางกลางท้าวอยู่ทางทิศ

ตะวันตก และพ่อขุนผาเมืองอยู่ทางทิศตะวันตก โดยสร้างคูเมืองรอบเมือง ชื่อว่า“เมืองเชียงดี”และได้ปลูกต้น

โพธิ์เสี่ยงขื้นบริเวณกลางคูเมืองการปลูกใช้ส่วนปลายยอดปลูกฝังลงไปในดินเอาโคนต้นชูขึ้นบนท้องฟ้า และตั้ง

จิตอธิฐานว่า ถ้าตนจะได้เป็นพระมหากษัตย์ที่มีอ านาจมีความยิ่งใหญ่ในอนาคตหรือรบชนะ ก็ขอให้ต้นโพธิ์

เจริญงอกงามตามค าอธิฐาน  ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ชาวบ้านได้เปลี่ยนผ่าแพรสี รอบต้นโพธิ์ และปัก

แขวนทุง(ธง) ในเดือนห้าของทุกปี  ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างศาลพระภูมิถวาย  เพ่ือเป็นการเคารพนับ

ถือตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

  น้ าตกผาเลข ตั้งอยู่ทิศตะวันตก บ้านนาดี ประวัติความเป็นมา มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความ

ประสงค์จะน าสิ่งก่อสร้างไปสมทบสร้างพระธาตุพนม  ได้ใช้ล้อเกวียนบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ  มาจากทางภาค

กลางและจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้วยไผ่ (ต้นน้ าห้วยก๊วก) 

ทราบว่า  พระธาตุพนมได้ท าการสร้างเสร็จแล้ว  จึงได้น าสิ่งของที่ขนมา  ไปบรรจุไว้ถ้ านาดี  และได้เขียนผัง

เลขไว้ที่หน้าผาหิน 

  ถ้ านาดี ตั้งอยู่กลางล าห้วยก๊วก อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาดี ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร  

ประวัติความเป็นมา ถ้ านาดี เดิมชื่อ“ถ้ าแก้ว” ในสมัยก่อนเล่ากันว่ามีลูกแก้วเสด็จลอยออกมาจากถ้ าก่อนที่

ลูกแก้วจะลอยออกจากถ้ าจะได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายกับเสียงปืนใหญ่และลูกแก้วก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไป

ทางทิศเหนือ โดยลอดไปที่ผาแก่งช้าง ที่บ้านปากหมัน และก็จะได้ยินเสียงดังขึ้นคล้ายกับครั้งแรก ส่วนมากจะ

เกิดขึ้นในเวลาใกล้ค่ า หรือเวลากลางคืนของเดือน ๕ แสงสว่างของลูกแก้วจะแวววับสวยงามมาก ในถ้ านี้มี



เครื่องประดับและสิ่งของมีค่ามากมาย เช่น แก้ว แหวน เงิน ทอง สร้อยแขน สร้อยคอ เข็มขัด เงินเสี้ยน เงิน

ฮาง ในสมัยก่อนเมื่อถึงเวลาปีใหม่ช่วงเดือนห้าประตูถ้ าก็จะเปิดเครื่องประดับต่างๆจะลอยอยู่หน้าถ้ า  เพ่ือให้

ชาวบ้านหยิบยืมมาประดับการท าการเชิงบุญปีใหม่ (บุญสังขาร บุญแห่ดอกไม้) เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะน า

เครื่องประดับไปส่งคืนไว้ที่หน้าถ้ าเหมือนเดิม ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเรื่อยมา ปัจจุบันถ้ าได้ปิดแล้ว เพราะชาวบ้าน

บางคนไม่ซื่อสัตย์ ยืมไปแล้วไม่ส่งคืน ประกอบกับมีท้าวกอระเวกเข้าไปในถ้ าเพ่ือจะเอาลูกแก้ว ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 

๕ ดวง ลูกแก้วใหญ่จะอยู่กลางล้อมรอบด้วยลูกแก้วเล็กมี ๔ ลูก มีนางเทวดาเฝ้ารักษาอยู่ในถ้ าโดยใช้แสงสว่าง 

 

-๙- 

จากลูกแก้วในการทอผ้า ท้าวกอระเวก  เป็นผู้มีอาคมเข้าขมังเวทย์ได้ขอลูกแก้วจากนางเทวดา และได้อนุญาต

ให้เอาลูกแก้วลูกเล็กได้ แต่ท้าวกอระเวก ไม่ต้องการอยากได้ลูกใหญ่ก็เดินไปหยิบคว้าเอาลูกแก้วใบใหญ่ลูกแก้ว

ก็ลอยถอยห่างเข้าไปในถ้ าเรื่อยๆไม่สามารถเอาได้ นางเทวดาโกรธมากจึงปิดปากถ้ า ท าให้ท้าวกอระเวกออกมา 

ไม่ได้ จึงเสกลูกมะนาวให้น าทางออกโดยปาลูกมะนาวน าทางออกไปเรื่อยๆ ไปทะลุที่น้ าตกผาแก่งช้าง บ้านปาก

หมันต าบลปากหมันปัจจุบัน  ๖ 

 ๑.   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

         ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครองส่วนต าบลนาดี 

    - แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

(แผนที่มาตราส่วนมาตรฐาน  เพ่ือแสดงสถานที่ส าคัญ  เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ าและอาณาเขต 

อาณาเขตติดต่อ) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๐- 

๑.๒.   อาณาเขต  เขตการปกครอง  มีพ้ืนที่  ๗๓,๗๕๐ ไร่   หรือ ๑๑๘  ตร.กม. 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีมีพ้ืนที่การปกครองและเขตติดต่อ 

-  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  สปป.ลาว    ต.ปากหมัน  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
-  ทิศใต้     ติดต่อกับ          อบต.         ต.นาหอ     อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
-  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         อบต.      ต.โคกงาม   อ าเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย 

       -    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ          อบต.      ต.นามาลา   อ าเภอนาแห้ว    จังหวัดเลย 

๑.๓. ประชากร 

- จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   ๑,๑๔๗   ครัวเรือน 

      -  มีประชากรทั้งหมด  ๓,๗๘๙     คน     แบ่งเป็น 

ชาย              ๑,๙๔๗     คน       หญิง                         ๑,๘๘๗    คน 

-เด็ก   (ทารก – ๖ ปี)    ๑๐๙   คน                - เด็ก      (ทารก – ๖ ปี)       ๙๐    คน 

-เด็กโต (๗-๑๔ปี)        ๒๔๙    คน              - เด็กโต     (๗-๑๔ ปี)        ๒๐๑    คน 

-วัยรุ่น (๑๕-๒๕ ปี)     ๒๒๒     คน              - วัยรุ่น    (๑๕-๒๕ ปี)       ๑๘๗    คน 

-ผู้ใหญ่  (๒๖-๖๐ ปี) ๑,๑๑๗    คน               - ผู้ใหญ่    (๒๖-๖๐ ปี)    ๑,๑๕๒    คน 

-คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป)   ๒๕๐   คน               - คนชรา  (๖๐  ปีขึ้นไป)    ๒๕๗    คน 

หมู่บ้าน จ านวน

ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม รายชื่อผู้น าชุมชน 

นาดี ๒๓๕ ๓๙๒ ๓๙๐ ๘๘๒ นายรณยุทธ  สายใจ 

นาหมูม่น ๒๐๒ ๓๖๖ ๓๕๗ ๗๒๓ นายฮับหุ่ง  สิงห์สถิต 

ห้วยปลาฝา ๒๓๓ ๓๖๗ ๓๔๕ ๗๑๒ นายรักไกร  ไชยโสดา 

หนองทุ่ม ๖๐ ๑๑๑ ๙๔ ๒๐๕ นายวิชัย พรหมทะลาย 

กกแหนเก่า ๖๕ ๗๕ ๗๕ ๑๕๐ นายเสถียร ฤทธิศักดิ์ 

แก่วตาว ๗๕ ๑๓๙ ๑๒๖ ๒๖๕ นายส าเนียง เนตรแสงศรี 

แก่งม่วง ๑๑๑ ๒๐๑ ๑๙๕ ๓๙๖ นายหนูรัตน์ เนตรแสงศรี 

ห้วยลาด ๘๔ ๑๒๗ ๑๔๐ ๒๖๗ นายสุขสันต์ เนตรแสงศรี 

กกแหนใหม่ ๘๒ ๑๖๙ ๑๖๕ ๓๓๔ นายพงษ์สิทธิ์ ฤทธิศักดิ์ 

รวม 
๑,๑๔๗ ๑,๙๔๗ ๑,๘๘๗ ๓๘๓๔  

 



 

 

-๑๑- 

      -   จ านวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพ้ืนที่  ๑๗๘  คน   

  -   ความหนาแน่นของประชากร  ๑/๐.๐๓  คน/ตร.กม. 

  -   อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร  ตั้งแต่  ปี   ๒๕๖๑ -   ๒๕๖๓  ร้อยละ  ๐.๗๕ 

  -   ลักษณะอาชีพของประชากร ท าการเกษตรประมาณ ร้อยละ  ๙๐ ของพ้ืนที่ 

  -   จ านวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ๙๕๐   ครัวเรือน 

  -   จ านวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  -  คน 

      -   สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 -   กลุ่มโอท๊อปกลุ่มแจ่วด าน้ าผักสะทอน  บ้านนาดี  

๑.๔  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม  การจราจร 

      ประเภทของถนน 

       -  ถนนลูกรัง        จ านวน      ๙   สาย 

 -   ถนนลาดยาง     จ านวน     ๑    สาย 

 -   ถนนคอนกรีต    จ านวน     ๓๐  สาย 

 -   ถนนเพ่ือการเกษตร  จ านวน   ๑๐  สาย 

 -   สะพาน            จ านวน    ๗   แห่ง 

               แม่น้ า  ๒ แห่ง    -  แม่น้ าเหือง  -  แม่น้ าหมัน 

๑.๕. มีการจัดการขนส่งมวลชน   ได้แก่ 

                   รถโดยสาร   จ านวนรถโดยสาร  ๗  คัน               

                    รถไฟ    เครื่องบิน                    เรือ 

         โทรคมนาคม   ได้แก่ 

           โทรศัพท์                       อินเตอร์เน็ต 

    การสื่อสาร ได้แก่ 

- โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่    จ านวน     ๓,๐๐๐   หมายเลข (มือถือ) 

- โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน       ๙  หมายเลข 

- จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่     -    ชุมสาย 

- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   ๑  พ้ืนที่ 

- ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ ๑๐ แห่ง 



- หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ๑ แห่ง 

 

-๑๒- 

๑.๖   การประปา  ได้แก ่

-  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ประปา     จ านวน    ๘๐๐  ครัวเรือน 

     - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  จ านวน                 ๑  หนว่ยงาน 

 - น้ าประปาที่ผลิต    จ านวน         ๑,๐๐๐  ลบ.ม. /วัน 

 - น้ าประปาที่ใช้    จ านวน            ๙๐๐  ลบ.ม. / วัน 

 -   แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา  จ านวน      ๗  แห่ง 

      -   แหล่งน้ าดิบส ารอง               จ านวน         ๑  แห่ง 

 -   จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า      จ านวน    ๙๘๐  ครัวเรือน 

 -   พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า                   ร้อยละ  ๙๙  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 -   ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) จ านวน ๕๐ จุด  ครอบคลุมถนน ๒ สาย 

๑.๗  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก ่

- รายได้ / ประชากร  รายได้เฉลี่ยของประชากร  จ านวน    ๓๕,๐๐๐  บาท / คน / ปี 

- เกษตรกรรม                                          จ านวน               ๙๐๐  ครัวเรือน 

- มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร                       จ านวน   ๘๗,๓๓๐,๗๑๔   บาท/ปี 

- การพาณิชยกรรมและบริการ 

- สถานีบริการน้ ามัน                                   จ านวน                 ๙   แห่ง 

- ตลาดสด                                                                         -   แห่ง 

- ร้านค้าทั่วไป                        จ านวน  ๓๒  แห่ง 

- อ่ืนๆ  (โรงสีข้าว,ร้านซ่อมรถ)          จ ารวน             แห่ง  

๑.๘  การท่องเที่ยว  ได้แก่ 

-  จ านวนแหล่งท่องเที่ยว           จ านวน                ๑   แห่ง 

-  จ านวนนักท่องเที่ยว           จ านวน           ๑,๐๐๐    คน 

-  รายได้จาการท่องเที่ยว                      จ านวน       ๑๐,๐๐๐   บาท / ปี 

-  ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว                           จ านวน      ๑๕,๐๐๐   บาท / ปี             

  ๑.๙.  การปศุสัตว์  ได้แก ่

-  จ านวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์                จ านวน            ๑๐  ครัวเรือน 



-  ผลผลิตทางการปศุสัตว์   คือ โค สุกร เป็ด  ไก่   จ านวน         ๑๐  ครัวเรือน 

-  มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์          จ านวน           ๑๐,๐๐๐  บาท /คน/ ปี 

หมายเหตุ  พ้ืนที่ปศุสัตว์              จ านวน          ๑๐๐  ไร ่

 

-๑๓- 

  ๑.๑๐ ด้านสังคม ได้แก่ 

           ต าบลนาดีมี   จ านวน  ๙  แห่ง 

                - จ านวน            หลังคาเรือน 

๑.๑๓ ด้านการศึกษา  ได้แก่ 

สังกัด ท้องถิ่น สพป. ตชด. กรม 

สามัญ 

กรม 

อาชีว ฯ 

รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน - - - - - - 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ - - - - ๒ 

จ านวนห้องเรียน ๓ - - - - ๓ 

จ านวนนักเรียน ๑๐๕ - - - - ๑๐๕ 

จ านวนผู้ดูแลเด็ก/ครู

ผู้ดูแลเด็ก 

๕/๓ - - - - ๘ 

ระดับประถมศึกษา - ๕ ๑ - - ๖ 

จ านวนโรงเรียน - ๕ ๑ - - ๖ 

จ านวนห้องเรียน - ๔๐ ๑๐ - - ๕๐ 

จ านวนนักเรียน - ๑๖๑ ๓๔ - - ๑๙๕ 

จ านวนครู  อาจารย์ - ๒๕ ๔ - - ๒๙ 

๑.๑๔  ด้านการกีฬานันทนาการ / พักผ่อน  ได้แก ่                                                            

    - สนามกีฬาเอนกประสงค์          จ านวน ๒    แห่ง 

    - สนามฟุตบอล                       จ านวน ๔    แห่ง 

- สนามบาสเก็ตบอล                 จ านวน         ๒   แห่ง 

 - สนามตระกร้อ                     จ านวน         ๓   แห่ง 

               - สระว่ายน้ า                          จ านวน         -    แห่ง 

               - ห้องสมุดประชาชน                 จ านวน        ๑   แห่ง 

- สนามเด็กเล่น                        จ านวน ๒   แห่ง 



 - สวนสาธารณะ                      จ านวน ๑   แห่ง 

๑.๑๕  ด้านสาธารณสุข  ได้แก่ 

 บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลสังกัดในเขตพ้ืนที่ 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จ านวน   ๒    คน 

 

-๑๔- 

- อสม.         จ านวน      ๙๙     คน 

 ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อป)ี 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข           จ านวน   ๓,๕๐๐  คน 

- สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

- อุบัติเหตุ  จ านวน     ราย        

- ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการ                            

  ๑.๑๖  สาธารณสุขทุกแห่ง   ๓   อันดับแรก 

๑.  ระบบกล้ามเนื้อ   ๒. ไข้หวัด        ๓.  ระบบทางเดินอาหาร 

๑.๑๗  ด้านคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมา)  

- จ านวนผู้เสียชวีิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต์                 จ านวน       -     คน 

- ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ท าและภัยธรรมชาติ      จ านวน     ๕    คน 

- จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และประชาชน           จ านวน        -     คด ี

- จ านวนคดีเสียชีวิต   ร่างกาย   และเพศ                   จ านวน       -      คด ี

๑.๑๘. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้แก ่

-  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี   (   ม.ค – ธ.ค   ๖๑ )     จ านวน      ๓       ครั้ง 

- ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา 

        - คิดเป็นผู้เสียชีวิต           -          คน 

  - บาดเจ็บ                     -          คน 

  - ทรัพย์สินมูลค่า            -          บาท 

- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จ านวน    ๑๐   คน 

-  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา      จ านวน     ๓   ครั้ง 

๑.๑๙.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ 

       - อุณหภูมิสูงสุด   ๔๔   องศาเซลเซียส   ต่ าสุด    ๕    องศาเซลเซียส 

            - อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน   มี.ค. – มิ.ย    ๓๕      องศาเซลเซียส 

            - อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน   ก.ค. – ต.ค    ๒๒     องศาเซลเซียส 



  - อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน   พ.ย. – ก.พ    ๒๐    องศาเซลเซียส 

- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย      สูงสดุ      ๗๐  ม.ม. 

            - ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย      ต่ าสุด      ๑๐  ม.ม.     

๑.๒๐. ด้านแหล่งน้ า        

            มีจ านวน  ๓  แห่ง   ได้แก่  

-๑๕- 

๑.  หนองหอย      คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ      ๓,๐๐๐      ลบ.ม. 

  ๒. หนองนาดี      คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ       ๔,๐๐๐      ลบ.ม. 

  ๓.  หนองซ าผุก     คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ      ๒,๐๐๐      ลบ.ม. 

            คลอง  ล าธาร  ห้วย  แม่น้ า  จ านวน  ๒  แห่ง   ได้แก่  

  ๑.  แม่น้ าหมัน           ๒. แม่น้ าเหือง 

๑.๒๑. ด้านการระบายน้ า 

 พ้ืนที่น้ าท่วมถึง   คิดเป็นร้อยละ   ๓๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

     ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ าท่วมขังนานที่สุด  ๑๐  วัน   ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม   

    เครื่องสูบน้ า 

เครื่องที่   ๑   เส้นผ่าศูนย์กลาง    ขนาด    ๑๒    นิ้ว 

เครื่องที่   ๒   เส้นผ่าศูนย์กลาง    ขนาด    ๑๒    นิ้ว 

๑.๒๒. น้ าเสีย 

ปริมาณน้ าเสีย         -             ลบ.ม. / วัน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้  (ระบุ)                -               รวม       -       แห่ง 

น้ าเสียที่บ าบัดได้   จ านวน                    -                ลบ.ม. / วัน 

ค่า BOD.   ในคลอง / ทางระบายน้ าสายหลัก 

๑.๒๓. ขยะ                ปริมาณขยะ      ๑,๐๐๐  ตัน / วนั 

                - ก าจัดขยะโดยวิธี           กองบนพื้น                            กองบนพื้นแล้วเผา 

             ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ                    หมักท าปุ๋ย 

                 เผาในเตาเผาขยะ                     อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ………… 

- ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ก าลังใช้  จ านวน   ๑๐  ไร่  ตั้งอยู่ที่ บ้านแก่งม่วง ต.นาดี          

      - ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง               ๓๕   กม. 

                - ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว      จ านวน     ๐  ไร่ 

                - เหลือที่ดินก าจัดขยะได้อีก                จ านวน     ๐  ไร่ 

                - คาดว่าจะก าจัดขยะได้อีก                 จ านวน       ๐   ปี 



                - สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส าหรับก าจัดขยะ 

                - ท้องถิ่น   จัดซื้อเอง -  เมื่อ  พ.ศ   -         ราคา            -       บาท 

                - เช่าที่ดินเอกชน   ตั้งแต่   พ.ศ              ปัจจุบันค่าเช่าปีละ  -   บาท 

                - ที่ดินส ารองที่เตรียมไว้ส าหรับก าจัดขยะ     จ านวน   -      ไร่ 

                

-๑๖- 

๑.๒๔. การเมือง  การบริหาร 

- จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น     ๑๖   คน 

 ฝ่ายบริหาร  ดังนี้   
        ๑. นายสงคราม  ศรีบุตรตา         ต าแหน่ง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

        ๒. นายผดุงศักดิ์  วงษ์หอมทอง         ต าแหน่ง      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

        ๓. นายหน่วง  เหมบุรุษ              ต าแหน่ง      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

          ๔. นางบานเย็น  แสนประสิทธิ์         ต าแหน่ง      เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้ 
        ๑. นายอนันต์  เหมือนศรีชัย   ต าแหน่ง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

        ๒. นางละคร  วังคีรี     ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

        ๓.  ส.ต.อ.สุขสันต์  สุขใจ        ต าแหน่ง         เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 จ านวนบุคคลกร  ดังนี้ 
๑. ต าแหน่ง    ในส านักงานปลัด    จ านวน        ๗     คน 

  ๒.  ต าแหน่ง     ในส่วนการคลัง      จ านวน        ๕     คน 

  ๓.  ต าแหน่ง     ในส่วนโยธา          จ านวน        ๒     คน 

  ๔.  ต าแหน่ง     ภารกิจ                จ านวน        ๔     คน 

                 ๕.  ต าแหน่ง     พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน       ๑๘     คน  

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    ๑.  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จ านวน      ๑๔   คน 

    ๒. ปริญญาตรี              จ านวน      ๑๗   คน 

    ๓. สูงกว่าปริญญาตรี             จ านวน        ๔   คน         

                     โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑.  การคลังท้องถิ่น   จากกรบริหารรายวัน – รายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบ    

      ฐานะการคลังย้อนหลัง    ๑ – ๒   ปี            

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๕ 



 -  งบประมาณทีร่ับจริง      จ านวน           ๑๒,๙๔๑,๖๗๙.๘๒     บาท          

 -  งบประมาณทีจ่่ายจริง     จ านวน          ๑๐,๐๖๐,๙๘๐.๖๗      บาท 

 ปีงบประมาณ   ๒๕๕๖ 
 -  งบประมาณทีร่ับจริง       จ านวน          ๑๓,๔๗๕,๕๘๗.๐๑     บาท          

 -  งบประมาณทีจ่่ายจริง      จ านวน          ๑๒,๗๗๕,๘๐๐.๓๒     บาท 

 

-๑๗- 

 การจัดรายได้ของท้องถิ่น 
-  ภาษีบ ารุงท้องที่             จ านวน                 ๑๖,๙๙๖.๓๓    บาท 

 -   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน                     ๒๐,๒๐๗     บาท 

 -   ภาษีป้าย                     จ านวน                         ๖๘๘      บาท 

 -   ค่าเก็บน้ าประปา            จ านวน                  ๒๙๔,๕๑๗     บาท 

 การด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ   องค์กรชุมชน 
      -  การจัดท าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่   จ านวน  ๑  ผลผลิต       

                   ๑. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการท าแจ่วด า   บ้านนาดี   ต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย                   

 หมายเหตุ 

                            จ านวน ๑  รายการขึ้นทะเบียน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ระดับ ๕  ดาว 

 บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
อ่ืน ๆ  

       เช่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่การร่วมท ากิจกรรมสังคมในโอกาส 

       ต่าง ๆ   

    - มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    - มีส่วนร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-๑๘- 

       ๒.๑. รายรับปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ประมาณการไว้ทั้งสิ้น   

รายรับ รับจริง 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๖๓ 

ก ๑ หมวดภาษีอากร 

      ๑.๑ ภาษีบ ารุงท้องที ่

      ๑.๒ ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

      ๑.๓ ภาษีป้าย 

      ๑.๔ ภาษีมูลคา่เพิ่ม  ๑ /๙ 

      ๑.๕ ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พรบ.กระจายอ านาจ 

      ๑.๖ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

      ๑.๗ ภาษีสุรา 

      ๑.๘ ภาษีสรรพสามิต 

      ๑.๙ ค่าภาคหลวงแร ่

      ๑.๑๐ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

      ๑.๑๑ ค่าธรรมเนียมอากรฆ่าสัตว ์

      ๑.๑๒ ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนติิ กรรมที่ดิน 

      ๑.๑๓ ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล 

     ๑.๑๔ ค่าภาษีอื่นๆ 

๘,๖๐๒,๕๖๕.๑๘ 

๑๖,๙๙๖.๓๓ 

๒๐,๒๐๗ 

๖๘๘ 

๑,๑๘๔,๘๐๗.๖๓ 

๕,๓๖๘,๔๒๒.๒๗ 

- 

๖๓๗,๗๙๔.๑๗ 

๑,๑๔๖,๒๑๑.๑๘ 

๙๓,๓๓๓.๑๑ 

๓๙,๘๖๓.๙๕ 

- 

๙๔,๒๔๑.๕๔ 

 

๙,๐๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 

- 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑,๗๖๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๔๗,๐๐๐ 

๑.๐๐๐ 

๕๐๐ 

๙,๐๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 

- 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑,๗๖๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๔๗,๐๐๐ 

๑.๐๐๐ 

๕๐๐ 

ข.รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 

 ๑.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 

  ๑.๑  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์   

            และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

     ๑.๒  ค่าปรับผิดสัญญา 

     ๑.๒  ค่าปรับอ่ืนๆ 

     ๑.๓  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

๑๔๐,๒๕๙ 

 

๒๐,๒๗๙ 

๖๐๐ 

๑๑๙,๑๐๐ 

๒๘๐ 

- 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 



     ๑.๔  ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ าประปา 

    ๑.๕  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 

     ๑.๖  ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 

     ๑.๗  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับในการออกหนังสือฯ  

(อาหาร) 

 ๑.๘  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการเก็บและขน อุจจาระสิ่ง 

- 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

- 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

-๑๙- 

       ๒.๑. รายรับปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ประมาณการไว้ทั้งสิ้น   

รายรับ รับจริง 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๖๓ 

ปฏิกูล 

 ๑.๙  ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายและ 

           ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

     ๑.๑๐  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

     ๑.๑๑  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 

 

- 
 

- 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-๒๐- 

๒.๑. รายรับปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ประมาณการไว้ทั้งสิ้น   

รายรับ รับจริง 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 

ปี  ๒๕๖๓ 

ข.รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 

 ๑.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 

  ๑.๑  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์   

            และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

     ๑.๒  ค่าปรับผิดสัญญา 

     ๑.๒  ค่าปรับอ่ืนๆ 

     ๑.๓  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

     ๑.๔  ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ าประปา 

    ๑.๕  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 

     ๑.๖  ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 

     ๑.๗  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับในการออกหนังสือฯ  

(อาหาร) 

 ๑.๘  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการเก็บและขน อุจจาระสิ่ง

ปฏิกูล 

 ๑.๙  ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 

     ๑.๑๐  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

     ๑.๑๑  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 

๑๔๐,๒๕๙ 

 

๒๐,๒๗๙ 

๖๐๐ 

๑๑๙,๑๐๐ 

๒๘๐ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 

 



 

 

 

 

 

-๒๑- 

รายรับ รับจริง 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ ป ี  

๒๕๖๓ 

๒. หมวดคา่รายไดจ้ากทรัพยส์ิน 

    ๒.๑  ค่าดอกเบี้ยธนาคาร 

    ๒.๒  ค่าเช่าท่ีดิน 

 ๓. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

    ๓.๑  ค่าน้ าประปาหมู่บ้าน 

 ๔. หมวดรายได้เบด็เตล็ด 

   ๔.๑  ค่าขายแบบแปลน 

   ๔.๒  รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 

   ๔.๓  ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 

   ๔.๔  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   
 

ค. รายได้จากการลงทุน   

๒ หมวดรายไดจ้ากทุน 

   ๒.๑. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินและที่ดิน 

๗๙,๘๔๐.๓๓ 

๗๙,๘๔๐.๓๓ 

 

 

๒๙๔,๕๑๗ 

๒๙๔,๕๑๗ 

 

๔๐,๓๗๔ 

๓๙,๐๐๐ 

๑,๓๗๔ 
 

 

- 

๕๕,๐๐๐ 

๕๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๒๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

๔๓,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๕,๐๐๐ 

๕๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๒๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

๔๓,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

ง.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 

  ๑.  หมวดเงินอุดหนุน 

      ๑.๑. เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

๔,๖๗๙,๗๗๗ 

 

 

๗,๐๙๒,๕๖๐ 

 

 

๗,๐๙๒,๕๖๐ 

    

           
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๒- 

  ๒.๒  รายจ่ายตามหมวดรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน/แผนงาน รับจริง 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ ป ี  

๒๕๖๓ 

ด้านบริหารทั่วไป 

-แผนงานบริหารทั่วไป 

 

๗,๒๔๕,๗๙๓.๑๒ 
 

๘,๕๘๑,๑๒๔ 
 

๘,๕๘๑,๑๒๔ 

ด้านบริการชุมชน 

๑. แผนงานการศึกษา 

๒.แผนงานสาธารณสุข 

๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๗.แผนงานเคหะและชุมชน 

 

๑,๒๖๘,๑๔๕.๒๐ 

๑๒๔,๖๒๐ 

๓๙๖,๘๙๘ 

๕๕,๗๐๐ 

๒๑๗,๘๐๐ 

๒,๖๒๕,๐๑๙ 

 

๑,๖๔๘,๑๐๐     

๒๙๐,๐๐๐ 

๖๕๐,๐๐๐ 

๑๗๕,๐๐๐ 

๓๖๐,๐๐๐ 

๓,๙๑๑,๔๐๐ 

 

๑,๖๔๘,๑๐๐     

๒๙๐,๐๐๐ 

๖๕๐,๐๐๐ 

๑๗๕,๐๐๐ 

๓๖๐,๐๐๐ 

๓,๙๑๑,๔๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ 

๑.แผนงานการพาณิชย ์

๒.แผนงานการเกษตร 

๑๖,๐๐๐ 

- 

๑๖,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 

- 

๑๓๐,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 

- 

๑๓๐,๐๐๐ 

ด้านการด าเนินการอื่นๆ 

๑.แผนงานงบกลาง 

 

๕๕๘,๕๕๓ 
 

๖๑๐,๐๐๐ 

 

๖๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๓. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ด้าน/แผนงาน รับจริง 

ปี ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ ป ี 

๒๕๖๓ 



 

๑. รายจ่ายงบกลาง 

๒. หมวดรายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

๓.หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

๔.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ

๕.หมวดสาธารณูปโภค 

๖.หมวดเงินอุดหนุน 

๗.หมวดรายจ่ายอื่น ๆ 

๘.หมวดค่าครภุัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑๒,๗๗๕,๘๐๐.๓๒ 

๕๕๘,๕๕๓ 

๒,๓๕๓,๐๙๕ 

๘๘๓,๘๐๐ 

๕,๔๖๕,๖๙๐.๖๐ 

๒๘๕,๗๖๑.๗๒ 

๘๙๖,๐๐๐ 

- 

๒,๓๓๒,๙๐๐ 

๑๖,๕๙๒,๕๖๐ 

๖๑๐,๐๐๐ 

๓,๗๐๔,๖๕๒ 

๑,๒๕๓,๑๖๐ 

๗,๓๑๘,๑๔๘ 

๒๕๕,๐๐๐ 

๙๐๓,๒๐๐ 

- 

๒,๕๔๘,๔๐๐ 

๑๖,๕๙๒,๕๖๐ 

๖๑๐,๐๐๐ 

๓,๗๐๔,๖๕๒ 

๑,๒๕๓,๑๖๐ 

๗,๓๑๘,๑๔๘ 

๒๕๕,๐๐๐ 

๙๐๓,๒๐๐ 

- 

๒,๕๔๘,๔๐๐ 

 

 

 

-๒๓- 

๒.  ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๑ ส านักกับอีก ๒ ส่วน
ราชการ โดยมีภารกิจการบริหารงาน ดังนี้ 

๑.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การด าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๗ งาน คือ 

๑.๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานสารบรรณ 
  - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลือกตั้ง 
  - งานตรวจสอบภายใน 
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๑.๒. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 



 - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งบประมาณ 
 - ร้องทุกข์ร้องเรียน 
 ๑.๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานอ านวยการ 
 - งานป้องกัน 
 - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

- งานกู้ภัย 
 ๑.๔.งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานจัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
  - งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
   - งานสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสมีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อน 
  - งานกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

 
-๒๔- 

 ๑.๕. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานอนามัยชุมชน  

- งานสาธารณสุขมูลฐาน  
- งานสุขศึกษา  
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า  
- งานป้องกันยาเสพติด  
- งานโรคเอดส์   
- งานรักษาความสะอาด  
- งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค  
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  
- งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ   
- งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
- งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  
- งานสุขาภิบาล   
- งานชีวอนามัย   
- งานฌาปนกิจ 

  ๑.๖.  งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ 



- งานส่งเสริมรายได้ประชาชน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูด้านการเกษตร 

 ๑.๗.  งานบริหารและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานการจัดท าข้อมูลเด็ก  

- งานการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  
- งานวิชาการส าหรับเด็ก  
- งานการติดตามและประเมินผล   
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- งานศูนย์เยาวชนและงานการกีฬา 

๒. ส่วนการคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับเงิน การเบิกจ่าย

การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ การเบิก
ตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับและจ่ายขาดเงิน
สะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ  อบต. 
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ 

-๒๕- 
ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและ

ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ  
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  

๒.๑. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒.  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 - งานพัฒนารายได้ 
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 ๒.๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 



 - งานพัสดุ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
3. ส่วนโยธา   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ  อบต.การอนุมัติ เพ่ือ

ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง แก่
อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร กรดูแล ควบคุม ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ 
 ๓.๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณถนน 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 ๓.๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

-๒๖- 
 - งานวิศวกรรม 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 - งานออกแบบ 

 ๓.๓. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
 - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 - งานระบายน้ า 
 - งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 ๓.๔.  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง 
 - งานควบคุมทางผังเมือง 

     - งานปฏิรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
๔.  อัตราก าลัง 

ประเภท 
การศึกษา 

รวม 
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล   ๓ -  ๔ ๑ ๗ ๑๕ 
ลูกจ้างประจ า   -   ๑   ๑ 
พนักงานจ้าง   ๙ ๕ ๒ ๔   ๒๐ 

รวม   ๑๑ ๕ ๒ ๙ ๑ ๖ ๓๖ 
5. ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

รายการ 
รายได้(บาท) 

ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ 
รายได้จากรัฐบาลจัดสรร ๗,๘๒๐,๔๕๗.๔๕ ๘,๕๖๔,๖๗๓.๘๕ ๑๓,๒๕๘,๐๓๕.๓๖ 
รายได้จัดเก็บเอง ๔๔๑,๔๕๑.๓๗ ๕๙๙,๗๖๗.๑๖ ๖๖๙,๒๔๕.๕๓ 
เงินอุดหนุนทั่วไป ๔,๖๗๙,๗๗๑ ๔,๓๑๑,๑๔๖ ๔,๕๔๙,๘๑๗.๐๐ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
ระบุวัตถุประสงค์ 

๕,๙๘๑,๗๗๙.๘๑ ๗,๐๒๖,๑๔๖ ๘,๒๒๗,๑๙๗.๘๓ 

รวม ๑๘,๙๒๓,๔๕๘ ๒๐,๕๐๑,๖๘๒ ๒๖,๗๐๔,๒๙๔ 
 

 
-๒๗- 

๒.๘ เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่างๆ 
  ๑.  เครื่องพ่นหมอกควันน้ ายาพ่นหมอกควัน   ๒   เครื่อง 
  ๒.  คอมพิวเตอร์       ๑๗  เครื่อง 
  ๓.  เครื่องโทรสาร        ๒  เครื่อง 
  ๔.  อินเตอร์เน็ตต าบล        ๑  แห่ง 
  ๕.  รถจักรยานยนต์        ๒   คัน 
  ๖.  รถยนต์         ๒   คัน 
  ๗.  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์       ๑   คัน 
  ๘.  รถขยะ         ๑   คัน 
 

๒.๙. สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  -  กลุ่มแจ่วด าน้ าผักสะทอน  บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

๒.๑๐ แหล่งท่องเที่ยว 

-                     สินค้าโอท๊อป กลุ่มแจ่วด าน้ าผักสะทอน  บ้านนาดี  หมู่ที่  ๑  ต าบลนาดี   อ าเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากหมัน ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒ /ว๕๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ

เปรียบเทียบรายได้แต่ละปี 



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง ประกอบด้วย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบบน ๑ ประกอบด้วย 
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ และเลย  ควรเน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ 
การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งแสริมการค้าเร่งแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 

  ส่วนที่  ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑.   กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑.๑   
 ๑)  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

   - สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
   - ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
   - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
   - ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ 

  ชลประทาน 
 - เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชกลับมาสู่พ้ืนที่    
       จังหวัดชายแดนใต้ 

- เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานา
ประเทศ 
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

 - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศสร้างสมดุล  
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 



 - ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 - ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 - เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
 - สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 

เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
- เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

  ๒)  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
   - เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
   - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
   - พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   - พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
   - เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ผู้หลบหนี 

เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเชน 
 

๒๙ 
๓)   นโยบายเศรษฐกิจ 
 - นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 - นโยบายสร้างรายได้ 
 - นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 - นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน การ 

บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
- นโยบายพลังงาน 
- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔)   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - นโยบายการศึกษา   
   - นโยบายแรงงาน 
   - นโยบายด้านสาธารณสุข 
   - นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
   - นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   - นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
  ๕)   นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 



   - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   - ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
   - สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล่ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านักทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
   - สิ่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณการ 
   - สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
- พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๖)   นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
   - เร่งพฒันาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
   - เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ 

ต้องการของประเทศ 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

   - จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
   - ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

๓๐ 
  ๗)   นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   - เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   - สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเชี่ยน 
   - เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 

ระหว่างประเทศ 
- กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศกลุ่มประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก 
- สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
- ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
และการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

   - สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
   - ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเชี่ยนและอนุภูมิภาค 
   - ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง 

ประเทศ 
  ๘)   นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



   - ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
   - กฎหมายและความยุติธรรม 
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 

สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วถูกต้องเป็น
ธรรม 

                    นโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๕ ปี จะด าเนินนะโยบายหลักดังนี้ 
๑.  นโยบายความม่ันคงของรัฐ  
๒.  นโยบายเศรษฐกิจ   
๓.  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
๔.  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ 
๕.  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
๖.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
๗.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๘.  นโยบายการบริหารจัดการขยะ 
๙.  การด าเนินการกองทุนขยะให้ต่อเนื่อง 
๑๐.ด้านประเพณีท้องถิ่น 
๑๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑๒.  ความเข้มแข็งของชุมชน 

๓๑ 
๑๓.นโยบายด้านบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔.นโยบายการจัดเก็บภาษี 
๑๕.สนับสนุนนโยบายของรัฐ 

๓.๑.๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  - การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกระดับในสังคมไทยควบคู่กับ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

                        - การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจจุบัน 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

    - การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

- การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยช 
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส มีระบบตรวจสอบ

และการรับผิดชอบที่รัดกุม  
  ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 



   - การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
   - การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                               - การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
                               - การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                               - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
  ๓)  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักดิ์ภาพการผลิตภาคเกษตร 
                               - การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
                               - การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

- การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 

- การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร 

- การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน 

  ๔)  ยุทธศาสตร์กาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกรรมน 
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๓๒ 
- การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

- การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ 

- การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
- การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภาคใต้บทบาทที่

สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 

- การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของ
โรคภัย 



- การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับ
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร 

  - การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
- การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

- การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น 

๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรับสิ่งแวดล้อม 
- การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมภูมิคุ้มกัน 
- การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง 
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การควบคุมและลดมลพิษ 
 

๓๓ 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

๓.๑.๓  ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
๑)  น าแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นและผลักดันการ

ด าเนินงานภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยการระดมทรัพยากรภายในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจาก
ภาครัฐ  เอกชน  พัฒนาเอกชน  และชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่น าไปสู่การพัฒนา
ชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 

          ๒) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพ้ืนฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   คน
ในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน  การศึกษา  สาธารณสุข  และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
                   ๓) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน  จังหวัด  กลุ่ม
จังหวัด  ภูมิภาค  และประเทศ  ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างกว้างขวางในหลายมิติ  พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบบริการต่าง 
ๆ  ให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ท าประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม 



                  ๔) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น  ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ทั้งข้อมูลครัวเรือน  
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้น าตามธรรมชาติในชุมชน  สนับสนุนการ
จัดการองค์ความรู้ในชุมชน  ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่  และเปิดเวที   ให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทใน
การร่วมพัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้ 

๕) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน  และจัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็ง  ของ
ชุมชนในมิติต่าง ๆ  เช่น  ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน  ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเข้าถึง หลักศาสนา  
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เป็นต้น  และความสุขภายนอก  เช่น  การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่พอเพียง  
การมีหลักประกันในชีวิต  เป็นต้น 
๓.๑.๔  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเลย 
  “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
๓.๑.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย   
    ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การพัฒนา จังหวัดเลย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความ

มั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้แข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   
 
 
 

๓๔ 
๓.๑.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และ   
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ 
๓.๑.๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอด่านซ้าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 

๓.๑.๘  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑. ถนนเพ่ือการเกษตรทุกหมู่บ้าน มุ่งเน้นพัฒนาทั้งต าบล 
  ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีศักยภาพเป็นเลิศ  

กับประชาชนในต าบลนาดี   
๑.๔.โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เช่น ถนนเข้าหมู่บ้าน น้ าประปา ไฟฟ้าส่องสว่างและ
ถนนเพ่ือการเกษตร ขุดลอกสระ ฝายกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ที่มีงบประมาณมากกว่าเข้ามาช่วย 
 
 
 

 
๓๕ 

๒)  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.  ส่งเสริมให้มีตลาดกลางสินค้าเพ่ือการเกษตร  การค้าชายแดน 
๒.๒.  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชนแบบพอเพียงและชุมชน
แบบพ่ึงตนเอง 
๒.๓.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒.๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 

๓.ด้านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม 

๓.๑. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 



๓.๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลปากหมันให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บพร้อม
ทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อรวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
๓.๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลปากหมันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งเสริมให้มีการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 
๓.๔. จัดเก็บขยะให้ความรู้แก่ประชาชน รู้จักคัดแยกขยะถูกสุขอนามัย 
๓.๕. ส่งเสริมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 

๔)   การจัดการด้านศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  และกีฬา 
๔.๑.  สนับสนุนอนุรักษ์สืบสานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น  เช่น  ผีตาโขน  เทศกาลปีใหม่  
วันสงกรานต์  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการพบชาวบ้านสัญจรทุกวันพระอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ๔.๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๓.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔.๔.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 

๔.๕.  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา  และมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและต าบล
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน 

 ๕)  นโยบายด้านสังคม 
๕.๑.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่   และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีชุมชน 
๕.๒.  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
นักเรียนที่ขาดแคลน 

  ๕.๓. พัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานเชิงรุก  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๕.๔.  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีศักยภาพเป็นเลิศกับประชาชนในต าบลนาดี 
 
 

๓๖ 
๖)  ด้านอ่ืนๆ 

๖.๑.  ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.๒.  จัดให้มีศูนย์ประสานงาน  อบต.  ทุกหมู่บ้าน 

๖.๓. ส่งเสริมสนับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้านได้แก่  การสนับสนุนประชาคม  องค์กรประชาชน  โดย
การ  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ  และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบลนาดี 

๓.๒.  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ๓.๒.๑  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

๑) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  ด้านคมนาคม 



- การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง 
๑.๒. ด้านสาธารณูปโภค 

- ระบบไฟฟ้า  ประปา  ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
- ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

๒)  ปัญหาด้านแหล่งน้ า     
       ๒.๑.  แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 

๒.๑.๑ ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
๒.๑.๒ ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
๒.๑.๓ ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน 
๒.๑.๔ ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี 
๒.๑.๕  ไม่มีทางระบายน้ าและแหล่งเก็บกักน้ าธรรมชาติ 
๒.๑.๖ ไม่มีคูระบายน้ า  และท านบกั้นน้ า 
๒...๗  คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล 

      ๒.๒.  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๒.๒.๑ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
๒.๒.๒ แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
๒.๒.๓ แหล่งน้ ามีไม่เพียงพอ 

๓)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑. ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร 
๓.๒.ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร 
๓.๓ ราษฎรขาดท่ีท ากินในการเกษตร 
๓.๔ ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๓.๕ ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 
 
 

๓๗ 
๔)  ปัญหาด้านสาธารณสุขและสังคม 

๔.๑.๑ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
     ๔.๑.๒ขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 

๔.๑.๓ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ถูกทอดทิ้ง  ผู้ด้อยโอกาส 
๔.๑.๔เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย 
๔.๑.๕ คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
๔.๑.๖ การป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่าท่ีควร 
๔.๑.๗ ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
๔.๑.๘ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 



๔.๑.๙ การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดไม่ทั่วถึง 
๔.๑.๑๐ยาเสพติดแพร่ระบาดในสังคม 

๕)  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม และนันทนาการ 
        ๕.๑.  ด้านการศึกษา 

๕.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
๕.๑.๒ ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
๕.๑.๓ สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
๕.๑.๔ เด็กก่อนวัยเรียน  ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๕ เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ความส าคัญกับการกีฬาน้อย 

       ๕.๒.  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.๒.๑ ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๒.๒ ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๕.๓.  ด้านกีฬาและนันทนาการ   
๕.๓.๑ ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
๕.๓.๒ ชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 

๖) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
        ๖.๑  ด้านการเมือง  การปกครอง 

๖.๑.๑ ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง 
๖.๑.๒ ประชาชนไม่เข้าใจการบริหารงานของ อบต. 

   ๖.๒.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
๖.๒.๑ บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๖.๒.๒ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีระเบียบที่มากท าให้การให้บริการ 
       ประชาชนยังขาดความคล่องตัวและมีข้ันตอนมาก 

๗)  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.๑.๑ ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
 

๓๘ 
๗.๑.๒  ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน  ริมแม่น้ าล าคลอง   
       ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 
๗.๑.๓ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ไม่ได้รับการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๙ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเทคนิค SWOT analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน      ของท้องถิ่น 
ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้



โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของต าบลในด้านต่างๆด้วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค) 

เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากหมัน  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strengths: S) 
๑.พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ไม่กว้าง เขตการรับผิดชอบไม่มาก

ท าให้ง่ายแก่การบริหาร 
๒.ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการ

ท าโครงการและกิจกรรม 
  ๓. การเมืองในพ้ืนที่ไม่แรง ประชาชนส่วนมากอยู่กันแบบเครือญาติ 
  ๔   ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
                         ของตนเอง 

๕  พ้ืนที่ต าบลปากหมันเป็นพ้ืนทีภู่เขาสลับซับซ้อน เป็นที่ราบตามร่องเขาเหมาะที่จะท า 
      การเกษตร ท านา ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ 

  ๖    องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็นองค์กรขนาดกลาง เจ้าหน้าที่ไม่มากและ 
                           เป็นคนในพื้นท่ี   รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
  ๑.   องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีเป็นองค์กรขนาดกลาง  รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด                        
  ๒.    พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 
  ๓.    สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนทีภู่เขา ในฤดูฝน มีน้ าไหลหลากท าให้น้ าท่วมที่ราบ และขาด 

       แคลนน้ าในหน้าแล้ง 
  ๔.    บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
  ๕.    เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  

 
 

๔๐ 
โอกาส   (Opportunities:  O) 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นต้น 
                      ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่     ในการจัดระบบบริการ



สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริม
และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.   รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง  
                           ตามท่ีกฎหมาย   และระเบียบก าหนด  
  ๔.   รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู   เผยแพร่   และ      
                           ถ่ายทอดวัฒนธรรม   ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
  ๕.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒   สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา  
                           ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
                     ๖.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 

๗. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามแนวพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

๘. รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threats :  T ) 

๑. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒ .สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
๔. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 

วิสัยทัศน์   ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
๔.๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีรายได้ใส่ใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 



๔.๒. พันธกิจหลักการพัฒนา 
       -  ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การด ารงชีพของประชาชน 
       -  ภารกิจหลักท่ี  ๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง และ   
                              เพียงพอ 
       - ภารกิจหลักท่ี  ๓  บ ารุง รักษา และอนุรักษ์  สืบทอด  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา                             
                               ท้องถิ่น 
       - ภารกิจหลักท่ี  ๔  การท าให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  ชมรม  สมาคม  เพื่อร่วมกันด าเนินกิจกรรม    
                              อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและชุมชนอันจะน าไปสู่ความเข้มแข้งของชุมชน 
       - ภารกิจหลักท่ี  ๕ การท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ และมี 
                              ประสิทธิภาพ 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๖ การท าให้ประชาชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๗ การท าให้ชุมชน/หมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง  มีความสงบสุข 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๘ การด าเนินการประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้มแข็ง  สมบูรณ์ 
        - ภารกิจหลักท่ี  ๙ การด าเนินการให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน 
                              ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๒- 
๔.๓. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดเลย 

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
สามารถในการแข่งขัน 

 

พัฒนาคน สังคมคุณภาพ
ชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มและความมั่นคง
เพื่อสังคมสงบสขุ 

สร้างมลูค่าเพิ่มผลผลิตดา้น
การเกษตรเพื่อให้แข่งขันได ้
 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิต การค้า การลงทุน
เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

พัฒนา

มาตรฐาน

การ

ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม

การ

ท่องเที่ยว

เชิง

อนุรักษ ์

ส่งเสริม

การตลาด

เพื่อ

แข่งขันได้ 

พฒันา

คณุภาพ

ชีวิต เพื่อ

ความ

เข้มแข็งฯ 

อนรัุกษ์

และ

ฟืน้ฟู

ทรัพยา

กรธรรม

ชาติ

สิง่แวด

ล้อม 

สร้าง

ความ

มัน่คง

ตามแนว

ชายแดน 

ยกระดั

บการ

พฒันา

การ

บริหาร

จดักา

รฯ 

พฒันา

เพ่ิมผล 

ผลิต

ทางการ 

เกษตร

ฯ 

สง่เสริม

การเกษ

ตรที่

ส าคญั

เพ่ือให้

แขง่ขนั

ได้ 

การ

พฒันา

กล

ไกล

ตลาด

และ

ระบบ

โลจิ

สติก

ส์ 

พฒันา

ทกัษะ

ภาษา

และ

ฝีมือ

แรงงา

น

รองรับ

ประชา

คม

อาเซยี

นฯ 

ปรับปรุง

โครงสร้าง

พืน้ฐาน

พฒันา

ระบบ

การผลติ

ฯ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

เลย 

การพฒันาระบบ

สาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ 

โครงสร้างพืน้ฐาน 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การพฒันาการเมือง 

การบริหารจดัการท่ี

ดี และการให้บริการ

สาธารณะแก่

ประชาชน 

การพฒันาด้าน

สง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยว และการ

กีฬา 

การพฒันาการศกึษา 

ศาสนา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีท้องถ่ิน และ

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

การพฒันาด้าน

การป้องกนับรรเทา

สาธารณภยัและ

การจดัการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิง่แวดล้อม 

 

การบริหารใน
ระบบบูรณา
การและการ
ท างานเนน้
ความโปร่งใส 

 



-๔๓- 
บทที่  ๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แนวทาง 

การพฒันา 

๑.๑ การขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 

๑.๒ การก่อสรา้ง 

ปรับปรุง ซ่อมแซม

แหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค 

๑.๓ การก่อสรา้ง 

ปรับปรุง ซ่อมแซม

บ ารุงรักษาถนน 

สะพานข้ามคลอง

ชลประทานและทาง

ระบายน้ า 

๒.๑ การเพิ่มช่อง

ทางการรับรู้ข้อมลู

ข่าวสารให้ท่ัวถึง 

๒.๒. การสนับสนุน

การจัดสวัสดิการ

สังคมและส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตในชุมชน 

๒.๓การส่งเสรมิ

กิจกรรมด้าน

สาธารณสุข 

๒.๔. การส่งเสรมิการ

ออกก าลังกาย 

 

๓.๑ การส่งเสรมิ

กิจกรรมด้านการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

๓.๒ การส่งเสรมิการ

แก้ไขและป้องกัน

ปัญหายาเสพตดิ 

 

๔.๑ การส่งเสรมิ

สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ กลุ่ม

อาชีพและกลุ่ม

เกษตรกร 

๔.๒ การส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวการค้า

ชายแดน 

 

๕.๑ ส่งเสริมการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ การจัดการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลแบบยั่งยืน 

 

 

๖.๑ การส่งเสรมิการ

อนุรักษ์และสืบทอด 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีท้องถิ่น 

 ๖.๒ การสนับสนุน

การศึกษา และ

พัฒนาเด็ก เยาวชน

ในพื้นที่ 

 

๗.๑ การส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

๗.๒ การพัฒนาบุคลากร

เพิ่มพูนความรู้และ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการการบริการ

ประชาชนโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

๗.๓ การปรับปรุง 

พฒันาสถานท่ี  

อปุกรณ์ ท่ีจ าเป็นและ

ทนัสมยัในส านกังาน 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาด ี

ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและ

สาธารณปูโภค 

ด้านสงัคม คณุภาพ

ชีวิตและความ

เข้มแขง็ของชมุชน 

ด้านการจดัระเบียบ

ชมุชน สงัคม และ

ความสงบเรียบร้อย 

ด้านเศรษฐกิจและ

การทอ่งเที่ยว 

ด้านการบริหาร

จดัการและการ

อนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการป้องกันด้าน

สาธารณภยั 

 

ด้านการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ศาสนา 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการพฒันาตาม

นโยบายของรัฐบาล 



 
 
 

-๔๔- 
แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีรายได้ใส่ใจวัฒนธรรม 
วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่การ
ด ารงชีพของประชาชน 
 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ

อุปโภค บริโภค  แหล่ง

น้ าเพื่อการเกษตรให้

ทั่วถึง และเพียงพอ 

บ ารุง รักษา และ
อนุรักษ์  สืบทอด  
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
 

การท าให้ประชาชน
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม  
ชมรม  สมาคม  
เพ่ือร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมอัน                              
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  ครอบครัว  
และชุมชน  อันจะ
น าไปสู่ความเข้มแข้ง
ของชุมชน 
 

การท าให้บุคลากรปฏิบตัิ

หน้าท่ีด้วยความเต็มใจ  

เต็มความสามารถ  และ

มีประสิทธิภาพ 

การท าให้ประชาชน
ที่ครอบครัวมีฐานะ
ย า ก จ น ไ ด้ รั บ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
 

 การท าให้

ชุมชน/

หมู่บ้าน มี

ความเข้มแข็ง  

มีความสงบสุข 



 
 

   
 

 
-๔๕- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

มีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและ

โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้

มาตรฐานและเพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 
 

ประชาชนมีความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนพึ่งพา
ตนเองได้และมีงาน
ท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

สังคมชุมชน มีสภาวะ
แวดล้อมที่ดี  
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การบริหาร
ในระบบ
บูรณาการ
และการ
ท างานเน้น
ความ
โปร่งใส 
 

ยทุธศาสตร์ 

ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและ

สาธารณปูโภค 

ด้านสงัคม คณุภาพ

ชีวิตและความ

เข้มแขง็ของชมุชน 

ด้านการจดัระเบียบ

ชมุชน สงัคม และ

ความสงบเรียบร้อย 

ด้านสง่เสริมและการ

บริหารการทอ่งเที่ยว 

ด้านการสง่เสริมการ

อนรัุกษ์ศิลปะ 

วฒันธรรม ศาสนา 

จารีตประเพณีและภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 

การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

และการจดัการอนรัุกษ์

ธรรมชาต ิ

ด้านพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ 



 
 
 
 
 
 
 

-๔๖- 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   

๑๑1 

ยุทธศาสตร์ที๒่

การ  ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  

 

ยทุธศาสตร์ที่ ๖ 

 

ยทุธศาสตร์ที่  ๗ 

ผลผลติ/

โครงการ 
โครงการกิจกรรม

ก่อสร้างถนนขยาย

และซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะทั้ง ๙  

หมู่บ้าน  ฯลฯ 

โครงการ/กิจกรรม

ด้านสวสัดิการ

สังคม 

โครงการ/ส่งเสรมิ

ด้านการศึกษา 

โครงการศนูย์ด ารง

ธรรม 

โครงการจกัท า

แผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

โครงการกลุ่มโอ 

ท๊อป 

ส่งเสริมการกีฬา

ในชุมชน 

 

โครงการส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ฯลฯ 

 

โครงการตั่งด่านช่วง

เทศกาลปีใหม่ 

สงกรานต ์

โครงการสนับสนุน

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริม

สนับสนุนสถานท่ี

จ าหน่ายสินค้า

พื้นบ้านฯลฯ 

-โครงการส่งเสรมิ

แหล่งท่องที่ยว 

 
โครงการกอ่สร้าง  

ซอ่มแซมแหลง่น า้

เพื่อการเกษตรและ

อปุโภคบริโภค ฯลฯ 

 

โครงการกิจกรรมวัน

ผู้สูงอาย ุฯลฯ 

ผู้ด้อยโอกาสฯ 

โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล

อ าเภอฯ 

โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้นอกสถานท่ี 

 

โครงการส่งเสริม

สนับสนุนสถานท่ี

จ าหน่ายสินค้า

พื้นบ้านฯลฯ 

-โครงการส่งเสรมิ

ประเพณีบญุ

หลวงและ

การละเลน่ผีตา

โขนฯ 

โครงการพบกนั

โครงการฟ้ืนฟูผู้ติด

ยาเสพติด 

สนับสนุน

งบประมาณใน

การช่วยเหลือ

โครงการการพัฒนา

บุคลากรเพิ่มพูน

ความรู้และ

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโครงการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมบ ารุงรักษา

ถนน และรางระบาย

น า้  ฯลฯ 

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.และ

สะพาน 

โครงการป้องกนัโรค

ระบาดและ

โรคติดตอ่ฯลฯ 

โครงการเพาะเหด็ 

โครงการเลี้ยงเปด็,ไก่,

กบ 



 
 
 
 
 



-๔๗- 

ส่วนที่ ๔   

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาระบบและสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี 

พันธกิจ   พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคการเกษตรกรรม 
เป้าประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  จ านวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส ารวจข้อมูลเส้นทาง   การปรับปรุงซ่อมแซม -ซ่อมแซมให้ครบทั้ง ๙  หมู่บ้าน 

๒. การก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค บริโภค 

- จ านวนก่อสร้าง/ซ่อมแซมแหล่งน้ าสาธารณะ

เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน 

๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน สะพาน

ข้ามคลองชลประทานและทางระบายน้ า 

- จ านวนการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ า

เพ่ิมข้ึน 

๔จัดท าสวนสาธารณะ  และแหล่งนันทนาการ ไฟฟ้า ประปา -ส่งเสริมการจัดท าสวนหย่อม 

๕ จัดท าและวางผังเมือง -งานวางแผนของ ๙ ชุมชน 

๖.พัฒนาระบบเทคโนโลยี -พัฒนาการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทันสมัย 

๗.จัดตั้งศูนย์พัฒนาสารสนเทศ -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 

๘.พัฒนาระบบติดต่อสื่อสาร -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

๙.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส่วนโยธา 

ความเชื่อมโยง 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 



-๔๘- 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
พันธกิจ   เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน / 
ชุมชน 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง - การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

และส่งเสริคุณภาพชีวิตในชุมชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

๓. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข -ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้าน

สาธารณสุข 

๔. การส่งเสริมการออกก าลังกาย -ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการ

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

๕.ส่งเสริมสตร ี -ให้สตรีมีบทบาทในสังคมได้อย่างเข้าใจบทบาท 

๖.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและสตรี เยาวชน  และ

ผู้สูงอายุ 

-เด็ก  สตรี  เยาวชน 

๗.ส่งเสริมให้มีความรักชาติ  ส่งเสริมมีการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

-ประชาชนเกิดความเข้มแข็งมีความสามัคคี 

๘.ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ -ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคผัก 

๙ สนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการสัญจรไปมาได้

สะดวกรวดเร็ว 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักปลัด 



-๔๙- 

ความเชื่อมโยง 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิารจัดการที่ดีและการให้การบริการประชาชน 
พันธกิจ   สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความม่ันคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน -จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

๒.รณรง๕ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเมืองต่างๆ -ประชาชนมีความเข้าใจการเมือง 

๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

๔.ส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการแก่ประชาชน -   ประชาชนมีวามมั่นใจหน่วยงานของรัฐ 

๕.จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฎิบัติงาน -  การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

๖.การพัฒนาการจัดเก็บภาษี -บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

๗.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง 

 

 

 

 



-๕๐- 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ   พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เป้าประสงค์ ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการกองเที่ยว -ร้อยละของนักท่องเที่ยว 

๒. การส่งเสริมการกีฬาในชุมชน โรงเรียน -จ านวนโครงการที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ   การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้ของนักท่องเที่ยว 

 

 

 

 



๕๑ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. การศึกษาประเพณีต่างๆ -ร้อยละของนักท่องเที่ยว 

๒. การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีต่างๆ -จ านวนโครงการที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓ สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้แข่งขัน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ   พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์ สังคม ชุมชน  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

๒. การจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ

ยั่งยืน 

- จ านวนครัวเรือนเป้าหมายในการจัดการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด 

 

 



-๕๒- 

ความเชื่อมโยง 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข ๒.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ    

                     สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันด้านสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ  พัฒนาด้านการป้องกันด้านสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการด าเนินการ     

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. การส่งเสริมสาธารณภัย - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

๒. การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ - จ านวนเกิดภัยทุกหมู่บ้าน 

๓.การอนุรักษ์ทรัพยากร -ร้อยละ  ๑๐๐  ของกิจกรรม 

๔ให้ความรู้กับประชาชนด้านสาธารณภัย -ร้อยละ ๑๐๐ได้ส าเร็จ 

๕ก าหนดเขตการอนุรักษ์ธรรมชาติ -ร้อยละ ๑๐๐ได้ส าเร็จ 

๖ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย. ร้อยละ ๑๐๐ได้ส าเร็จ 

๗.จัดให้มีศูนย์ขยะรวม ร้อยละ ๑๐๐ได้ส าเร็จ 

๘ รณงรค์การบริหารขยะในชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ได้ส าเร็จ 

๙ การจัดท าฉาปณกิจกองทุนขยะ ร้อยละ ๑๐๐ได้ส าเร็จ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด 

 

 



-๕๓- 

ความเชื่อมโยง 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
พันธกิจ   การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้  
เป้าประสงค์ การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  -ร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี      

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ - จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วม 

๒. ส่งเสริมการแปรรูปฯ - จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน

ความรู้ 

๓. ส่งเสริมการค้าขายในท้องถิ่น - จ านวนโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา

สถานที่ ส านักงานให้ทันสมัย 

๔  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น -เป็นจุดศูนย์รวมตลาดนัด 

๕.  การพัฒนาการมีงานท า -ประชาชนไม่ท างานต่างถิ่น 

๖  ส่งเสริมตลาดผักปลอดสารพิษ -ประชาชนมีความปลอดภัย 

      หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 



-๕๔- 

ส่วนที่ ๕ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค์

ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดช

อบ 

หน่วย

สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาคน 

สังคม 

คุณภาพ

ชีวิต

ทรัพยากรธ

รรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

และความ

มั่นคงเพ่ือ

สังคมสงบ

สุข 

-การพัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภค สาธารณ ู

ปการ 

โครงสร้าง

พื้นฐาน และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สาธารณูปโภค 

 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี
ระบบสาธารณ ู
ปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได ้
มาตรฐานและ
เพียงพอ 
 

จ านวนระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

และโครงสร้าง

พื้นฐาน ที่ได้

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๑ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๑ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๑ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๒ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๒ 

๑. การขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ

ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ

ของประชาชน 

๒. การก่อสร้าง 

ขยาย ปรับปรุง 

ซ่อมแซมแหล่ง

น้ าเพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภค บริโภค 

๓. การก่อสร้าง 

ปรับปรุง 

- ขยายเขต

และ

ซ่อมแซม

ไฟฟ้า

สาธารณะให้

เพียงพอต่อ

ความ

ต้องการให้

ครบทั้ง ๙  

หมู่บ้าน- 

จ านวน 

ก่อสร้าง/

ซ่อมแซม

-จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

- กิจกรรม

ขยายและ

ซ่อมแซม

ไฟฟ้า

สาธารณะทั้ง 

๙  หมู่บ้าน-

โครงการ

ก่อสร้าง  

ซ่อมแซม

แหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร

และอุปโภค

บริโภค-

โครงการ

ส่วน

โยธา 

 

 

 

ส่วน

โยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ซ่อมแซม

บ ารุงรักษาถนน 

สะพานข้าม

คลอง

ชลประทานและ

ทางระบายน้ า 

แหล่งน้ า

สาธารณะ

เพื่อ

การเกษตร

และอุปโภค 

บริโภค 

เพิ่มขึ้น 

- จ านวน

การก่อสร้าง

ถนนและ

ทางระบาย

น้ าเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้าง 

ปรับปรุง 

ซ่อมแซม

บ ารุงรักษา

ถนน และทาง

ระบายน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๖- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร์อปท. 

เป้าประสงค์

ตามพันธะกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาคน 

สังคม 

คุณภาพชีวิต

ทรัพยากรธรร

มชาติ

สิ่งแวดล้อม

และความ

มั่นคงเพ่ือ

สังคมสงบสุข 

- การพัฒนา

คน สังคม 

คุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

และ

เสรมิสร้าง

ความ

เข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

-การพัฒนา

ด้านส่งเสริม

การ

ท่องเที่ยว 

และการ

กีฬา 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา
สังคม 
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่

ดี มีสุขภาพ

พลานามัยที่ดี 

ได้รับบริการ

สาธารณะ

อย่างทั่วถึง 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมทีไ่ด้

ด าเนินการ 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

๑. การเพิม่ช่อง

ทางการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารให้

ทั่วถึง 

 

 

๒. การส่งเสริม

และสนบัสนุน

การจัด

สวัสดิการสังคม

และส่งเสริ

คุณภาพชีวิตใน

ชุมชน 

๓. การส่งเสริม

กิจกรรมด้าน

สาธารณสุข 

 

๔. การส่งเสริม

- การเข้าถึง

ข้อมูล

ข่าวสารของ

ประชาชน

เพิ่มมากข้ึน 

 

- จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมทีไ่ด้

ด าเนิน 

การ 

 

 

-ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมา

ยที่ได้รับการ

ส่งเสริมด้าน

สาธารณสุข 

-จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

-จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

-จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

 

-จ านวน

- โครงการขอรับ

การอุดหนุนศูนย์

รวมข้อมูล

ข่าวสารฯ-

โครงการ

กิจกรรมวัน

ผู้สูงอาย ุ

ฯลฯ 

 

-โครงการ

ป้องกันโรค

ระบาดและ

โรคตดิต่อฯลฯ 

-โครงการ

แข่งขันกีฬา

ประชาชน

ภายในต าบล 

ฯลฯ 

ส านักปลดั 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

ส านักปลดั 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 



 การออกก าลัง

กาย 

-ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมา

ยที่ได้รับการ

ส่งเสริมการ

กีฬาและ

กิจกรรม

นันทนาการ 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๘- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด

ระดับ

เป้าประสงค์

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาคน 

สังคม 

คุณภาพ

ชีวิต

ทรัพยากรธ

รรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

และความ

มั่นคงเพ่ือ

สังคมสงบ

สุข 

- การพัฒนาคน 

สังคม คุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

-การพัฒนาด้าน

การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
ด้านการจดั
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และความ
สงบ
เรียบร้อย 
 

ประชาชนมี

ความมั่นคง 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมทีไ่ด้

ด าเนินการ 

๒ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การส่งเสริม

กิจกรรมด้าน

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

๒. การส่งเสริม

การแก้ไขและ

ป้องกันปัญหา

ยาเสพตดิ 

-จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมทีไ่ด้

ด าเนินการ 

 

 

- จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่ได้

ด าเนินการ 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการ

ฝึกทบทวน

อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฯ 

-โครงการ

อบรม 

บ าบัดฟื้นฟู 

แก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 



-๕๙- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด

ระดับ

เป้าประสงค์

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว

เพื่อเพ่ิมขีด

สามารถใน

การแข่งขัน 

 

๓ สรา้ง

มูลค่าเพิม่

ผลผลติ

ด้าน

การเกษตร

เพื่อให้

แข่งขัน 

-การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ อาชีพ

และรายได ้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ประชาชนพ่ึงพา

ตนเองได้ และมี

งานท ามีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ

จ านวน

ครัวเรือนท่ี

ได้รับการ

ฝึกอบรม

อาชีพ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การส่งเสริม

สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ

กลุ่มอาชีพและ

กลุ่มเกษตรกร 

๒. การส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

การค้าชายแดน 

-จ านวน

ครัวเรือนท่ี

ได้รับการ

ส่งเสริม

อาชีพ 

-จ านวน

โครงการที่

เพิ่มขึ้น 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการ

ฝึกอบรม

กลุ่มอาชีพ 

ฯลฯ 

 

-โครงการ

ส่งเสริม

สนับสนุน

สถานท่ี

จ าหน่าย

สินค้าไทย-

ลาว บ้านนา

ข่า 

ฯลฯ 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 



-๖๐- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด

ระดับ

เป้าประสง

ค์(ตัวช้ีวัด

รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความ 

ก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับสนุ

น 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาคน 

สังคม 

คุณภาพ

ชีวิต

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

และความ

มั่นคงเพ่ือ

สังคมสงบ

สุข 

- การพัฒนาด้าน

การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการ

จัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สังคม ชุมชน  มี
สภาวะแวดล้อมท่ี
ดีประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค ์

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ได้

ด าเนินกา

ร 

๒ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

  ๑งส่งเสรมิการนุ

รักษ์รัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

๒. การจัดการ

ก าจัดขยะมลู

ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลแบบ

ยั่งยืน 

-จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมทีไ่ด้

ด าเนินการ 

- จ านวน 

 

ครัวเรือน

เป้าหมายใน

การจัดการ

ก าจัดขยะ

มูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

แบบยั่งยืน 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

- โครงการ

ปลูกป่า

อนุรักษ์ป่า

ไม้ลดภาวะ

โลกร้อน 

-โครงการ

ฝึกอบรมให้

ความรู้และ

ศึกษาดูงาน

การจัดการ

ขยะใน

ครัวเรือน 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๑- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด

ระดับ

เป้าประสง

ค์(ตัวช้ีวัด

รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของเป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาคน 

สังคม 

คุณภาพ

ชีวิต

ทรัพยากรธ

รรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

และความ

มั่นคงเพ่ือ

สังคมสงบ

สุข 

- การพัฒนา

การศึกษา 

ศาสนา 

ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีท้องถิ่น 

และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ศาสนา 
จารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ได้

ด าเนินกา

ร 

๕ 

 

 

 

 

 

๑๔ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๑๔ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๑. การส่งเสริม

การอนุรักษ์และ

สืบทอด ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีท้องถิ่น 

๒. การ

สนับสนุน

การศึกษา และ

พัฒนาเด็ก 

เยาวชนในพ้ืนท่ี 

- จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมทีไ่ด้

ด าเนินการ 

 

 

- จ านวน

โรงเรียน

และศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กท่ีได้

ด าเนินการ

โครงการ/

กิจกรรม 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

- โครงการ

ส่งเสริม

สนับสนุน

กิจกรรม

ประเพณี

ท้องถิ่น 

-โครงการ

สนับสนุน

การจัด

การศึกษา

จ านวน ๖ 

แห่งและ

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  ๒ 

แห่ง 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

 



-๖๒- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค์ตาม

พันธะกิจ 

ตัวช้ีวัด

ระดับ

เป้าประสง

ค์(ตัวช้ีวัด

รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

ระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของเป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาคน 

สังคม 

คุณภาพ

ชีวิต

ทรัพยากรธ

รรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

และความ

มั่นคงเพ่ือ

สังคมสงบ

สุข 

- การพัฒนา

การเมือง การ

บริหารจดัการทีด่ี 

และการให้บริการ

สาธารณะแก่

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี
และการ
พัฒนา
ประสิทธิภา
พการเมือง  
การบริหาร 
 

การบริหารใน
ระบบบูรณาการ
และการท างาน
เน้นความโปร่งใส 

-ร้อยละ

ของ

ประชาชน

ในการมี

ส่วน

ร่วมกับ

องค์การ

บริหาร

ส่วนต าบล

นาด ี

๙ 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

๙ 

๙ 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

๙ 

๙ 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

๙ 

๙ 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

๙ 

๙ 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

๙ 

๑. การส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

 

 

 

๒. การพัฒนา

บุคลากรเพิ่มพูน

ความรู้และ

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติ

ราชการการ

บริหาร 

๓ระชาชนโดย

ยึด  ยึด

หลักธรรมมาภิ

บาล 

- จ านวน

ประชาชนท่ี

มีส่วนร่วม 

 

 

 

- จ านวน

บุคลากรที่

ได้รับการ

พัฒนา

เพิ่มพูน

ความรู ้

 

- จ านวน

โครงการ

กิจกรรม

เกี่ยวกับการ

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

-จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

-โครงการ

ส่งเสริม

สนับสนุน

การบูรณา

การจัดท า

แผนพัฒนฯ 

-โครงการ

การพัฒนา

บุคลากร

เพิ่มพูน

ความรู้และ

ประสิทธิภา

พการปฏิบัติ

ราชการการ 

-โครงการ

จัดหาวัสด-ุ

ครุภณัฑ์

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

ส่วนการ

คลัง 

ส่วนโยธา 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

ส่วนการ

คลัง 

ส านัก

ปลัด 

 

 

 

 

ส่วนการ

คลัง 

ส่วน

โยธา 

ส านัก

ปลัด 

 

ส่วนการ

คลัง 

ส่วน

โยธา 



๓. การปรับปรุง 

พัฒนาสถานที่  

อุปกรณ์ ท่ี

จ าเป็นและ

ทันสมัยใน

ส านักงาน 

พัฒนา

สถานท่ี 

ส านักงานให้

ทันสมัย 

 ส านักงาน ส่วนโยธา 

 

 

 


