
 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  
ขององค์การบริหารส่่วนตำบลนาด ี อ าเภอยางตลาด่่จังหวัดกาฬสินธุ ์

*********************** 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  @   วิสัยทัศน์ต าบล 
  @    พันธกิจต าบล 
  @    เป้าประสงค์ต าบล 
  @    ประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดีมีความรู้ทันสมัย  ก้าวไกลทางวัฒนธรรม เลิศล้ าทางการศึกษาพัฒนาเกษตร
ผสมผสาน 
 

พันธกิจ่่(Mission)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 ๒. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมการศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๕. การท าเกษตรแบบผสมผสานและพอเพียง 
 ๖. ส่งเสริมการสาธารณสุข 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

.......................….. 
 

๑.  นโยบาย 

      ๑..๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงถนนการคมนาคม ภายในและระหว่างหมู่บ้านให้มีถนนคอนกรีตครบทุกสาย         
 ๑.๑.๒ ปรับปรุงและจัดให้มีแหล่งน้ ากินน้ าใช้ และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอแก่ความต้องการของ 
                 ประชาชน 
 ๑.๑.๓ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดท าเอกสารสิทธิ์ให้กับ  
                 ราษฎรมีสิทธิในที่ท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๑.๑.๔ จัดให้มีการปรับปรุง ขยายเขตบริการไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ให้สามารถบริการได้อย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

     ๑.๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
 ๑.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน ตามรูปแบบการ 
                   สาธารณสุขมูลฐาน 
 ๑.๒.๓ พัฒนาคุณภาพสมองของประชาชนไทย ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือและสารไอโอดีนทุก 
                   หลังคาเรือน  
     ๑.๓ ด้านการประกอบอาชีพ่การมีงานท าและรายได้ 

๑.๓.๑ ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม หรืออุตสาหกรรมและพัฒนาการหัตกรรมในครัวเรือน   
        พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 

 ๑.๓.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยง ไก่-สุกร-โค-กระบือ ไว้ใช้บริโภคและใช้งานการเกษตร 
 ๑.๓.๓ ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมราคาของผลิตผลโดยจัดหาตลาด 
                   และวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
 ๑.๓.๔ ส่งเสริมให้มีการประกอบไร่นาสวนผสม เพ่ือลดอัตราเสี่ยงในการขาดทุนและตลาดที่จะ 
                   รองรับ 
     ๑.๔ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

๑.๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่พักผ่อน ปลูกไม้ 
 ๑.๔.๒ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ประเพณีสงกรานต์ประเพณี 
                   แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 
 ๑.๔.๓ ส่งเสริมการปลูกป่าตามสองข้างถนนลูกรัง หัวไร่ ปลายนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของป่าไม้ 
่่่่๑.๕ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๕.๑ ปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมี 
                   ประสิทธิภาพ 

๑.๕.๒ ปรับปรุงการบริการประชาชนให้ได้รับความ สะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลา เพ่ิมประสิทธิ   
         ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร  
๑.๕.๓ เร่งรัด/จัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให้สามารถบริการประชานและเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพและมีสุขภาพถ้วน 
             หน้า สามารถพ่ึงตนเอง ทางด้านสาธารณสุขตามวิธีการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
     ๒.๓  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรายได้ และ การมีงานท า ลดปัญหาการอพยพไปท างานต่างจังหวัด 
     ๒.๔  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 
     ๒.๕  เพ่ือรองรับการให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 



-๓- 
 

๓. ล าดับความส าคัญ่ 
     ๓.๑  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านไม่สะดวกเนื่องจากผิวจราจรช ารุด /ถนนคอนกรีตยังไม่   
            ครบทุกสาย 
     ๓.๒  การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ๓.๓  แหล่งน้ ากินน้ าใช้ในพ้ืนที่ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ต้องหาซื้อจากหมู่บ้านอื่น 
     ๓.๔  ผลผลิตทางการเกษตร ราคา รายได้ตกต่ าไม่คุ้มทุนการผลิต และไม่มีตลาดรองรับ 
     ๓.๕  การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านไม่ต่อเนื่องเพราะ อสม.ที่ท าหน้าที่ให้บริการไม่ได้มีการ 
            อบรมอย่างต่อเนื่อง 
พันธกิจ  (Mission) 
 ๑. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
 ๒  .ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก 
 ๓  .ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่มีการพัฒนาอาชีพตามะักยาาพของพ้ืนที่ตามแนวทางเะรปฐกิมพอเพียง  
 ๔  .ส่งเสริมการปาองกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยประสานงานกับชุมชนและ     
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๕ . เพ่ิมะักยาาพของบุคลากรในการบริหารและมัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิาาพตามหลักธรรมนาาิบาล 
 ๖  .ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว  
 ๗  .อนุรักป์ นยอนนูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน่  
จุดมุ่งหมาย 
 ๑ .ยกระดับการคมนาคมและสาธารณูปโาคต่าง ๆได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
 ๒  .ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆด้าน 
 ๓  .ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน  
 ๔  .ส่งเสริมกิมกรรมนันทนาการและสืบสาระิลปวัฒนธรรม าูมิปจกกาชาวบ้าน  
 ๕ .ลดาาระการขาดแคลนน้้าเพื่ออุปโาคบริโาคและเพ่ือการเกปตร 
 ๖  .ส่งเสริม พัฒนา นยอนนู อนุรักป์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๗  .การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารมัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาาิบาล  
 ๘  .ลดปจกหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่  
 ๙  .การค้าการลง ทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



-๔- 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนา   :  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  ก้าวไกลทางวัฒนธรรม           
เลิศล้ าทางการศึกษา  พัฒนาเกษตรผสมผสาน 
๔๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

๔่๓.แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาจากปัญหา 

สภาพปัญหาต่าง  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ดังนี้ 
 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 

๑ .สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ  ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาบุคคล 
๒ .ขาดเครื่องมือ  วัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการของ  อบต. 
๓ .การจัดสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา 
๔. สภาพการเจริญเติบโต  ปัญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ 

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑ .ราษฎรขาดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
๒ .ชุมชนขาดการวางแผน 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
๑ .ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคติดต่อ  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า 
๒. ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่มีอยู่บ้าง 
๓ .ปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑ .ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้มาตรฐาน 
๒ .ปัญหาเกี่ยวกับร่องระบายน้ าไม่เพียงพอ 
๓ .ไฟฟ้าสว่างสาธารณะยังไม่ทั่วถึงทุกจุด 
๔ .ปัญหาระบบประปายังไม่ทั่วถึงและไม่สะดวกและไม่ได้มาตรฐานพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

๑ . ขาดแหล่งน้ าที่ใช้ในการจัดท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
๒ . ขาดแหล่งน้ าเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในหน้าแล้ง 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 

๑ . ความไม่ต่อเนื่องในการวางแผน  ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
๒ . บุคลากร  เครื่องมือไม่เพียงพอในการต่อการให้บริการ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

๑ . ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่างสารทางราชของประชาชน 
๒ . ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓ . ปัญหาเรื่องการจัดท าข้อมูล  ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการจัดเก็บราบได้ของ  อบต. 
๔ . ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
๕ . ปัญหาเรื่องประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ  อบต. 
ปัญหาด้านการศึกษา่่ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ . วัสด-ุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ  
๒ . หน่วยงานที่จัดการศึกษาขาดการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑ . ชุมชนขาดจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒ . ความเจริญเติบโตทางการเกษตรสร้างมลภาวะ 
๓ . เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
๔ . เกิดปัญหาภัยแล้ง 

แนวทางการพัฒนาส่ีปี่(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีส่ีปี 

- เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
- เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณประจ าปี และ
น าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ  
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้ด าเนินการวางแผนพัฒนาสามปีโดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาท้องถิ่นส่วน

ใหญ่ครอบคลุมไปทุกแผนสาขาการพัฒนาทุกแผนงานและโครงการ  เช่น  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้
เกิดความสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให้การบ ริการด้าน
สาธารณูปโภค เช่น  ถนนหนทาง  ไฟฟ้าอาคารและสาธารณะ  รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและการพัฒนาบุคลากร
ที่จะปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสาขาการพัฒนา 
 จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ่ฉบับที่่๑๒ 
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 

๓ . พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด  สร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 

๔ . สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 

๒.๒  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางกรอบไว้ 
๑. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาระบบการก ากับดูแลภาคประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมมากข้ึน 
๔. สร้างกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๓  นโยบายกรมการปกครอง 
๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
๒. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าวหน้า 
๓. การพัฒนาแบบแผนวิถีชีวิต/และระบบประชาธิปไตย 
๔. อ านวยความเป็นธรรมและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 

๒.๔ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์่ 
๑ .การเสริมสร้างการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ 
๒ .การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 
๓ .การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
๔ .การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองนา่อยู่ 
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๒.๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอ าเภอยางตลาด 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า และมีรายได้ในการครองชีพ 
๒. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
๓. ให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 
๔. ให้มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการเปิดทางไปสูป่ระตูอินโดจีน 

๒.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี
๑. ด้านการบริหารการปกครอง่ความมั่นคง่การอ านวยการ่ความยุติธรรม 
๑.๑ แนวทางการพฒันาองค์กรและบุคลากรในท้องถ่ินและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการน ามาใชป้ระโยชน์ 
๒.๒  แนวทางการพฒันาด้านสาธารณะสุข 
๒.๓ แนวทางการพฒันาด้านสังคม 
๒.๔ แนวทางการพฒันาด้านการขจัดความยากจน 
๒.๕ แนวทางการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 
๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดนิเพ่ือการเกษตร 
๓.๑ พัฒนาการผงัเมืองบริหารจัดการที่ดิน 
๓.๒ แนวทางการพฒันาด้านแหล่งน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ     
      ระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพฒันาด้านจิตใจและคุณธรรม 
๔.๓ แนวทางการพฒันาด้านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
๕.๒ แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพฒันาระบบการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพฒันาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร  
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
สภาพปัญหา่่ความต้องการ่่นโยบายและศักยภาพ 

…………………………….. 
 

  ๑.  สภาพปัญหา 
๑.๑  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน่  (ปัญหาคมนาคม) น้ า ไฟฟ้า ความปลอดภัย  

๑ .๑.๑ การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก คือ หมู่ ๑ – ๙ 
๑ .๑.๒ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ คือ หมู่ที่ ๑ – ๙ 
๑ .๑.๓ ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง คือ    
         หมู่ที ่๖,๗,๘,๙ 
๑ .๑.๔ น้ าท่วมพื้นที่ท าเกษตรเป็นบางปี คือ หมู่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

  ๑.๒  ปัญหาคุณภาพชีวิต  (ปัญหาด้านสุขภาพ  การศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
 และสิ่งแวดล้อม) 

๑ .๒.๑  ปัญหาขยะ มลภาวะและสิ่งแวดล้อม 
๑ .๒.๒  ประชาชนจบการศึกภาคบังคับไม่ได้เรียนต่อหรือฝึกงานด้านอาชีพ 

๑.๓  ปัญหารายได้ของประชาชน  (ปัญหาด้านการผลิตและการตลาด การอาชีพ) 
๑.๓.๑  ผลผลิตทางการเกษตรและราคาตกต่ าไม่คุ้มทุนการผลิต และไม่มีตลาดรองรับ  
          ผลผลิตที่แน่นอน 
๑ .๓.๒  ไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการลงทุนประกอบอาชีพ 
๑ .๓.๓  ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

๒.  ความต้องการของประชาชน 
๒ .๑่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๒ .๑.๑  มีการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีความสะดวก  มีถนนคอนกรีตครบทุกสาย 
 ๒ .๑.๒  มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  
 ๒ .๑.๓  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินของตน เองเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการ 
          ประกอบอาชีพการเกษตรและอ่ืน ๆ  

๒.๒   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒.๑   มีบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านครอบคลุมและต่อเนื่อง 
๒ .๒.๒   มีการรณรงค์ตรวจรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อเนื่องทุกปี 
๒ .๒.๓   อบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้หลังฤดูการท านา ท าไร่พร้อม
ทั้งหาตลาดรองรับผลผลิต 
๒ .๒.๔   สนับสนุน / ส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้กับเด็ก เยาวชนและ 
           ประชาชน 
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 ๓ .ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

๑ .สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มนาดอน เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการ
เกษตรกรรม ท าไร่ ท านา 
๒ .ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังไม่สาม ารถน ามาพัฒนาเป็นการอุตสาหกรรม 

    การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ (SWOT Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 
1. มีพ้ืนที่การเกปตร 
2. มีแหล่งน้้าชลประทานที่สามารถส่งน้้าเพื่อ

การเกปตร 
3. สาาพพ้ืนที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกปตร 
4. มีแหล่งผลิตสินค้าเกปตรที่ส้าคัก เช่นข้าว  
     มันส้าปะหลัง และโค 
5. มีการปลูกไม้ผลเช่น มะม่วงตามฤดูกาล  
6. มีการมัดตั้งกลุ่มเกปตรกร 
7. หน่วยงานราชการมีการประสานงานที่เข้มแข็ง 
8. เกปตรกรและกลุ่มเกปตรกรมีความเข้มแข็งมีวิธี

ชีวิตแบบเกปตรกรและใช้าูมปจกกาท้องถิ่น 

1. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อาาคการเกปตรส่งเสริม
การเกปตร 

2. รัฐบาลมีการส่งเสริมาูมิปจกกาท้องถิ่น 
3. มีตลาดกลางในการรับซื้อ 
4. ราคาผลผลิตทางการเกปตรมีแนวโน้มสูงขึ้ง 
5. มีแนวโน้มความต้องการเกี่ยวกับสินค้าหรือ

ผลผลิตทางการเกปตรมากข้ึน เช่น มะม่วงตาม
ฤดูกาล สูงขึ้น 

6. ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 

มุดอ่อน  (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. พ้ืนที่การเกปตรในบางส่วนระบบชลประทาน

ในการท้าการเกปตรยังไม่ทั่วถึง 
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
3. สินค้าการเกปตรที่มา้หน่ายเปน็วัตถุดิบมีราคาต่า้ 
4. แหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
5. ผลผลิตขาดคุณาาพ มีสารพิปตกค้าง 
6. การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้า

อย่างไร้ทิะทางขาดการวางแผน 
7. ปริมาณผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่้า เช่นมัน

ส้าปะหลัง 
8. เกปตรกร ขาดทักปะ เทคโนโลยี่การผลิตที่ดี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกปตร 

1. ราคาผลผลิตทางการเกปตรมีราคาที่ไม่แน่นอน
และข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

2. าัยธรรมชาติและสาาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

3. าาวะเะรปฐกิมโลกมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

4. าัยคุกคามด้านโรคทางการเกปตร โรคพืชและ
แมลงต่างๆส่งผลกระทบต่อการผลิตและคุณาาพ
ผลผลิต 

5. การเมืองที่ไม่แน่นอนและยังมีความขัดแย้งทาง
การเมือง 

 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 
1. มีการมัดระบบการะึกปา ประกอบด้วย 

การะึกปาในระบบ การะึกปานอกระบบ 
การะึกปาเด็กก่อนวัยเรียน 

2. ครอบครัวให้ความส้าคักกับการะึกปา 
3. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเปน็ของตัวเอง 
4. มีคมนาคมเชื่อมโยงทุกหมู่บา้นสะดวกในการ

เดินทาง 
5. มีการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นมีการมี

ส่วนร่วม 
6. มีะาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวมิตใม 
7. มีาูมิปจกกาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถสร้าง

องค์ความรู ้
8. มีสถาบนัการะึกปา และสถานีอนามัยคลอบ

คลุมในพื้นที ่
9. มีหน่วยกู้ชีพนา้ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล 
10. มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านสวัสดิการสังคม

พร้อมขับเคลื่อนและบูรณาการ 

1. ต้าบลนาเชือกอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทางด้าน
การะึกปา 

2. รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมการะึกปา วัฒนธรรม าูมิ
ปจกกาท้องถิน่ 

3. มีการก้าหนดหน้าที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
4. มีองค์กรที่ให้บริการสาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ในงานสังคม 
5. มีการสนับสนนุการเกปตรท้าให้แรงงานคืนถิน่ 
6. มีการถ่ายโอนาารกิมในดา้นตา่งๆ 
7. มีการสนับสนนุงบประมาณมากทางาาครัฐเก่ียวกับ

การบริการสังคม 
8. มีกฎหมายการกระมายอ้านามให้ อปท .บริหารมัดการ

ในด้านตา่งๆรวมทัง้สังคม 
9. มีงบประมาณสนับสนนุทางาาครัฐในด้านสาธารณสุข 
10. มีนโยบายที่เอื้อต่อการมัดสวัสดกิารสังคม 

จุดอ่อน  (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. ปจกหาครอบครัวส่งผลต่อชุมชนและสังคม 
2. เด็กขาดการเอาใมใส่มากผู้ปกครองเพราะ

ต้องไปทา้งานตา่งถิ่น 
3. ขาดการต่อยอดาูมิปจกกาท้องถิน่และองค์

ความรู้ท้องถิ่น 
4. ขาดแหล่งเรียนรู้พื้นที่แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์
5. การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงท้าให้ประชาชน

ขาดความเข้าใม 
6. การบรูณาการของทุกาาคส่วนในด้าน

ครอบครัวและสังคมไม่มีความตอ่เนื่อง 
7. การมัดสวัสดิการ อุปกรณ์ที่ทนัสมัยและ

บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
8. การสนับสนนุและพฒันาะักยาาพในด้าน

สังคม 

1. รายได้ของประชาชนทา้ให้ไม่สามารถส่งบุตรหลาน
เรียนต่อในระดับสูง 

2. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานะึกปาที่มี
ชื่อเสียง 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้นการะึกปาของ
รัฐบาลทา้ให้การมัดการะึกปาเปลี่ยนแปลงบ่อย 

4. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาท้าลาย
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. ประชาชนมีความแตกความสามคัคี 
6. าาวะเะรปฐกิมตกต่้าหรือชลอตัวท้าให้คนเห็นแก่

ประโยชน์สว่นตนมากกว่าสวนรวม 
7. ปจกหาสังคม ความยากมน อาชกากรรม ปจกหายา

เสพติดและปจกหาสุขาาพ 
8. พฤติกรรมการบริโาคไม่เอ้ือต่อการสร้างสุขาาพ 

 
 

 
 
 
 



-๑๑- 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง่(Strength) โอกาส่(Opportunity) 

๑.  มีทรัพยากรทางน้ าที่เอ้ือต่อการเกษตร 
๒  .มีทรัพยากรป่าไม้จ านวน 3 แห่ง  
๓. มีทรัพยากรดินที่เอ้ือต่อการเกษตร 
๔  .มีสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร  

1่. นโยบายรัฐเอื้อต่อการสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์      
่่่่ทรัพยากรธรรมชาติ 
2 . มีหน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนในการ 

    ช่วยเหลือด้านต่างๆ 
3 . ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ 
4 . มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 

    อนุรักษ์ 
จุดอ่อน่่(Weakness) ภาวะคุกคาม่(Threat) 

๑. พ้ืนที่การเกษตรในบางส่วนทรัพยากรน้ าในการท า
การเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
๒. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
๓. แหล่งน้ าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
๔. มีสารพิษตกค้างในดิน 
๕. ทรัพยากรป่าไม้มีจ านวนน้อย 

 

๑. ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
๒. มีการลักลอบตัดต้นไม้ 
๓. มีการใช้สารเคมีมากข้ึน 
๔. การเมืองที่ไม่แน่นอนและยังมีความขัดแย้งทาง
การเมืองท าให้ไม่เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ 

 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง่(Strength) โอกาส(Opportunity) 

๑. มีการจัดระบบการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
ภายในหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคมคัดกรอง
สอดส่องและมีการเข้าร่วมเวรยามหมู่บ้าน 
๒. มีสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม 
๓. ครอบครัวให้ความส าคัญกับความสงบเรียบร้อย 
๔. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ก ากับดูแล 
๕. มีการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นมีการมีส่วน
ร่วม 
๖. มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๗. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถสร้างองค์
ความรู้ 
๘. มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้ความรู้และการเข้า
ควบคุม 

1. ต าบลนาเชือกอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทางด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม 
๒. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมและ
ความมั่นคง 
๓. มีองค์กรที่ให้บริการสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในงานสังคม 
๔. มีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพ่ือการจัดระเบียบ
สังคม 
๕. มีการถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆ 
๖. มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐเกี่ยวกับ
การบริการสังคมและความมั่นคง 
๗. มีงบประมาณสนับสนุนทางภาครัฐในด้านความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

จุดอ่อน  (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. ปจกหาครอบครัวส่งผลต่อชุมชนและสังคม 
2. เด็กขาดการเอาใมใส่มากผู้ปกครองเพราะต้อง

ไปท้างานต่างถ่ิน 
3. ขาดการต่อยอดาูมิปจกกาท้องถิ่นและองค์

ความรู้ท้องถิ่น 
4. ขาดแหล่งเรียนรู้พ้ืนที่แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์
5. ประชาชนขาดมิตส้านึกความมั่นคงและการ

มัดระเบียบสังคม 
6. การบรูณาการของทุกาาคส่วนในด้าน

ครอบครัวและสังคมไม่มีความต่อเนื่อง 
7. การสนับสนุนและพัฒนาะักยาาพในด้าน

สังคมไม่เพียงพอ 

1. รายได้ของประชาชนท้าเป็นต้นเหตุการณ์ก่อ
ความไม่สงบและปจกหายาเสพติด 

2. ค่านิยมในการท้าให้เป็นปจกหาความมั่นคง 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านความมั่นคง

ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการต่อได้ 
4. ประชาชนมีความแตกความสามัคคี 
5. าาวะเะรปฐกิมตกต่้าหรือชะลอเป็นสาเหตุ

ปจกหาความม่ังคง 
6. ปจกหาสังคม ความยากมน อาชกากรรม 

ปจกหายาเสพติดและปจกหาสุขาาพ 
7. สื่อให้ความสนใมเรื่องคุณธรรม มริยธรรมน้อย

เกินไป 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

(SWOT  ANALYSIS) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
๑.  จุดแข็ง 
           ๑.   ศักยภาพของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนของทุกหมู่บ้านมีศักยภาพเพียงพอในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรท าให้เกิดการตรวจสอบจากประชาคมต าบล 
           ๒.   ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการจัดงานต่าง ๆ โดยมีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่วัด เช่น การจัดประเพณี
สงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ 
            ๓      .สถานที่ตั้งมีเส้นทางคมนาคมผ่านหลายสาย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีสภาพภูมิประเทศส่วน

ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชทางการเกษตรกรรมท านาและเลี้ยงสัตว์ และเป็นเส้นทางผ่านไปได้หลาย
อ าเภอ เช่น อ าเภอกมลาไสย อ าเภอ ้องชัย 
๒.  จุดอ่อน 
         ๑.  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าท่ีควร 
           ๒.  ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
           ๓   .ประชาชนส่วนมากขาดการรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง ท าให้ขาดโอกาสในการได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ 
          ๔   .ผลิตผลทางการเกษตรราคาต่ า  
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 ๑.  โอกาส 

         ๑    .แนวนโยบายการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในหลายโครงการ เช่น  การรับจดทะเบียนคนยากจนและ
ปัญหาสังคมแบบบูรณาการที่ใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าไปแก้ปัญหาในภาพรวม 
         ๒  .มีพ้ืนที่ติดกับชุมชนเมือง เช่น อ าเภอยางตลาด ตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 
๒.  อุปสรรค 
        ๑   .ภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วม ท าให้พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกไว้ได้รับความเสียหาย  

๒    .การรับเอาวัฒนธรรมจากชุมชนในเมืองและเ มืองหลวงเข้ามาใช้ในการด ารงชีวิตมากขึ้น เช่น การเห็นแก่
ตัวมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

๓   .การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และกลุ่มนายทุน่่่  



 


