ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในแผนพัฒนาประจาปีพ.ศ.2558
และที่กาลังดาเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาตาบลประจาปีพ .ศ.2559ตามแนวทางการพัฒนาตาบล 3 ปี
พ.ศ.2558-2560ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นทั้งในด้านความจาเป็นพื้นฐานในการดาเนิน
ชีวิตด้วยการกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนไฟฟ้าท่อระบายน้าและการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในการพัฒนาโดยเน้นไปทางโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า
ด้านอื่นๆก็ตามแต่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
3.2 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติปีพ.ศ. 2558
แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางยวง-นายคา หมู่ที่ 1
งบประมาณ 151,000 บาท
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพาน หมู่ที่ 1
งบประมาณ 90,500 บาท
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางไสล– บ้านครูอารีย์ หมู่ที่ 1
งบประมาณ 71,000 บาท
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองป่าบอน หมู่ที่ 2
งบประมาณ 174,000 บาท
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโพย – บ้านนางพนมไพร หมู่ที่ 2
งบประมาณ 98,500 บาท
 โครงการก่อสร้างฝายเรียงหิน หมู่ที่ 2
งบประมาณ 64,000 บาท
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงอยู่ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 36,000 บาท
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 3
งบประมาณ 122,000 บาท
 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
งบประมาณ 324,000 บาท

 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางวันดี – บ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 5
งบประมาณ 103,000 บาท
 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านายเสน่ห์ หมู่ที่ 5
งบประมาณ 163,500 บาท

 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 345,000 บาท
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองข่า หมู่ที่ 7
งบประมาณ 109,500 บาท
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนดินแดง หมู่ที่ 7
งบประมาณ 195,000 บาท
 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาล หมู่ที่ 8
งบประมาณ 315,000 บาท
 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนาค-สายบ่อเหล็ก หมู่ที่ 9
งบประมาณ 315,000 บาท
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นบ่อเหล็กน้าพี้ หมู่ที่ 9
งบประมาณ 286,000 บาท
 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้าพี้
งบประมาณ 286,000 บาท
 โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
งบประมาณ 35,000 บาท
แผนงานด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการแกไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ
30,000 บาท
 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 30,000 บาท
 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามพระราชดาริงบประมาณ 50,000 บาท
แผนงานด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการอาหารกลางวัน
งบประมาณ 1,808,000 บาท
 โครงการประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ
150,000 บาท
 โครงการประเพณีสงกรานต์
งบประมาณ
80,000 บาท
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ
30,000 บาท
 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดเทอม งบประมาณ 30,000บาท
 โครงการวันพ่อ
งบประมาณ 5,000 บาท
 โครงการวันแม่
งบประมาณ 5,000 บาท
 โครงการแผนที่ภาษี
งบประมาณ 300,000 บาท
 โครงการนาเด็กเยาวชนและนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 30,000 บาท
 โครงการวันปิยมหาราช
งบประมาณ 5,000 บาท
 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
งบประมาณ 5,000 บาท
แผนงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณ
150,000 บาท
 โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
งบประมาณ 35,000 บาท

 โครงการอบรม อปพร.จัดตั้ง 5 วัน
งบประมาณ 250,000 บาท
 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตารวจบ้าน
งบประมาณ 53,000 บาท
 โครงการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
งบประมาณ 16,000 บาท
 โครงการจัดซื้อถังขยะในชุมชนและที่สาธารณะ
งบประมาณ 150,000 บาท
แผนงานด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์ งบประมาณ
30,000 บาท
 โครงการภัยแล้ง
งบประมาณ
50,000 บาท
 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ งบประมาณ
200,000บาท
 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข (อสม.) ตาบลน้าพี้
งบประมาณ 135,000บาท
 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
งบประมาณ 5,000 บาท
แผนงานด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 โครงการจัดทาวารสาร,สารคดี,สื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบประมาณ 10,000 บาท
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย งบประมาณ
20,000 บาท
 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขี้นบ่อเหล็กน้าพี้ งบประมาณ 286,000 บาท
จากการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาทาให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS
ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
 มีทรัพยากรมากพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่
 มีการบริหารงานที่ดีพอใช้มีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ประชาชนเริ่มมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการขององค์การปกครองท้องถิ่นและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ มากขึน้
 ประชาชนมีความรู้ในการทาการเกษตรสามารถสร้างผลผลิตออกสู่ตลาดได้เกือบจะตลอดทั้งปี
จุดอ่อน
 ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาทาให้ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
 มีค่านิยมในการสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ทาให้เป็นปัญหาในการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคเช่นระบบไฟฟ้าประปาถนนและอื่นๆเพราะต้องลงทุนมาก
 ขาดแคลนงบประมาณทาให้มีอุปสรรคในการที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
 การเมืองท้องถิ่นมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง
 มีพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดนเหมาะสาหรับการพัฒนาไปสู่การทาการค้าชายแดนในอนาคต

 รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่าในการแทรกแซงราคาพืชไร่
 นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว
 นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาน้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อุปสรรค
 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
 ปัญหาการอพยพแรงงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทาให้เกิดปัญหาประชากรแฝง
 ปัญหาโรคระบาดภายในเขตตาบลน้าพี้
 ปัญหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าอุปโภค-บริโภค แพงมากขึ้น
 ราคาผลผลิตตกต่าทาให้เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้สิน
 รัฐบาลขาดเสถียรภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้ยากต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต่าอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของราคาน้ามัน
 ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม
 ปัญหาภาวะโลดร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย จนเกิดภาวะน้าท่วม และเกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล


