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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
โดยวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) “ชุมชนน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมดี  เทคโนโลยีทันสมัย  คนมีคุณภาพ  การบริหาร 
จัดการแบบมีส่วนร่วม  สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง”  
  ๒.พันธกิจ  

๒.๑ จัดให้มีการบ้ารุงรักษาทางบก  พัฒนาแหล่งน ้า  จัดหาแหล่งน ้า  ให้มีน ้ากินน ้า ใช้และน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
2.๒ ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 
๒.3 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
๒.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล 
๒.5 คุ้มครองดูแล และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.6 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
๒.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองมะนาว การก้าหนดยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองมะนาว โดยการ วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก้าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส(Opportunity) และ
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน้าผลการวิเคราะห์ไปก้าหนด กลยุทธ์การท้างาน น้าไปสู่การก้าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา จากการ วิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี    
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชด้าริ   

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตร    
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม   
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน    
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.  เป้าประสงค์    
๔.1 การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว    
๔.2 ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๔.3 ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๔.4 มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท้าให้หมู่บ้านน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๔.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมถึงการสร้างสังคมน่าอยู่ 
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๕.  ตัวช้ีวัด    
๕.๑ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีแหล่งน ้าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ นร้อยละ  ๕    
๕.๒ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีโครงสร้างพื นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐     
๕.๓ ประชาชนมีความรู้มากขึ นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่    
๕.๔ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา      
๕.๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นร้อยละ  ๑๐    
๕.๖ ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ น    
๕.๗ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข   
๕.๘ การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองมะนาวมีผลการปฏิบัติงานที่มี 

ประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐   
๕.๙  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองมะนาวมีผลการปฏิบัติงานที่มี 

ประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐   
๖.  ค่าเป้าหมาย    
๖.1 ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง    
๖.2 ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ฝึกจิตส้านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาให้สืบต่อไป    
๖.3 ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย  รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
๖.4 เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน    
๖.5 องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน  
๗. กลยุทธ์    
๗.๑ พัฒนาถนน  ขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้า  สงวนและเก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ 

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง  
๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี คุณภาพ 

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน    
๗.๓ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร อุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ ถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ้าหน่วยและ เพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิม
ช่องทางตลาด    

๗.๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ ชุมชนให้ 
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น      

๗.๕ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ    
๗.๖ ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ  

ต้องการของประชาชนในพื นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม สุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง     
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๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้สอดคล้องกับความ จ้าเป็น 
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง    

๗.๘ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท้องถิ่น 
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว    

๗.๙ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้    

๗.๑๐ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    
๗.๑๑ ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ พร้อม 

ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ ส้าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั งและอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร    

๗.๑๒ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน ้าลุ่มน ้า ล้าคลองและป่าไม้ให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส้านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท้า ระบบ
ก้าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
๘.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
๘.๒ ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้พอเพียง   
๘.๓ ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตส้านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ 

ปัญญาให้สืบต่อไป   
๘.๔ ประชาชนใส่ใจสุขภาพและการออกก้าลังกาย  รู้วิธีเอาใจใส่สุขภาพให้ดีถ้วนหน้า   
๘.๕ เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
๘.๖ เด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนาการตามวัย 
๙. แผนงาน   
๙.๑ แผนงานบริหารงานงานทั่วไป   
๙.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
๙.๓ แผนงานการศึกษา   
๙.๔ แผนงานสาธารณสุข   
๙.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์   
๙.6 แผนงานเคหะและชุมชน   
๙.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
๙.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
๙.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
๙.10 แผนงานการเกษตร   
๙.11 แผนงานงบกลาง  
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๑๐.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม         
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองมะนาว มีความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี    
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
 
 

พันธกิจ 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 

ตัวชี วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 


