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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  
ประจ าปี 2563 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  ประจ าปี  2563  ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น  
332  โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  สามารถด าเนินการได้จ านวน  77  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  25  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
เพ่ือเป็นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ ในด้านการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน  45  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  13.55  ของโครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด
จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.67  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 
 

 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านการจัดการศึกษา และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการเรียนรู้  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน 17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  5.12  ของ
โครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน  6  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  35.29  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 
  

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต  โดยการให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงสนับสนุนการจัดศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.11  ของโครงการทั้งหมด  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  28.57  
ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 
  

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อ HIV การสนับสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการ  สนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้ได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และลดปัญหาสังคม  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน  17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  5.12   
ของโครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน  4  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  23.53  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถเข้าถึง
ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขให้ท างานอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพ่ือการพ่ึงพาของ
ตนเอง ของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ด ีมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.61 
ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน  9  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  75  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 
 

 6.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาจ านวน  185  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55.72  ของโครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน  42  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.70  ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์นี้ 
  

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  ให้เด็ก  
เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสมานฉันท์ ท าให้เกิดการประสานงานและความสัมพันธ์อันดี รวมถึง
อุปถัมภ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและน าหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  3.31  
ของโครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน  3  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  27.27  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้  
 

 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการภายในองค์กรและสนับสนุนทุกภาคส่วน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ  ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย  และรัฐกับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  น าไปสู่สังคมท่ีดี ส่งผลการอยู่ดีมีสุขตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
จ านวน  20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.02  ของโครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  60.00  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 
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 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจ านวน  8  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.41  ของโครงการทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถ
ด าเนินการได้ท้ังหมดจ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  37.50  ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้  
 

 10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกท าลาย โดยการก าหนด
พ้ืนที่ เขตอนุรักษ์ เพ่ิม พ้ืนที่ สวนสาธารณสุขและการปลูกป่ าทดแทน สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการบุกรุกป่าไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ ารวมทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารน้ าให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของประชาชนมีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาจ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของโครงการทั้งหมดตามแผนฯ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดจ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์นี้ 
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