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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ดังนี้   
 

ค าชีีแแงง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ประเด็นการ
ประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน  

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ล าดับที่ รายละเอียด  ด าเนินการ 
    1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          √ 
    2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          √ 
    3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ        √ 
    4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        √ 
    5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          √ 
    6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       √ 

ส่วนที ่2 การงัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น     

ล าดับที่ รายละเอียด  ด าเนินการ 
    1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล        √ 
    2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน        √ 
    3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น        √ 
    4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  

ศักยภาพของท้องถิ่น 
       √ 

    5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

       √ 

    6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน        √ 
    ๗ มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น        √ 
    ๘ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา        √ 
    ๙ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด        √ 
    ๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        √ 
    ๑๑ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์        √ 
    ๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์        √ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชีิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕  
ประเด็นการพิงารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๐      ๑๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ      ๒๕      ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย      ๖๕      ๖๕ 

     ๓.๑ วิสัยทัศน ์       (๕)       (๕) 
     ๓.๒ พันธกิจ       (๕)       (๕) 
     ๓.๓ ประเด็นยุทศาสตร์       (๑๐)       (๙) 
     ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์       (๕)       (๕) 
     ๓.๕ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์       (๑๕)       (๑๔) 
     ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์       (๑๐)       (๙) 
     ๓.๗ บัญชีรายชื่อโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์       (๑๕)       (๑๓) 

รวม      ๑๐๐       ๙๕ 
 
ประเด็นการพิงารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ ค าแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ 
ทั่วไปของ  
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนีแ 
๑. ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 

โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยวและ 
ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 

๒. การประชุมประชาคมหรือการประชุม 
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 

๓. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ ข้อมูล จปฐ 

๔. มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
(เพ่ือดูการด าเนินงานใน แต่ละปีที่ผ่านมา 
ว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย 
เพียงใด    

     ๑๐ 
     (๓) 
 
 
     (๓) 
 
     (๒) 
 
     (๒) 
 
 
 
 

     ๙ 
     (๓) 
 
 
     (๓) 
 
     (๒) 
 
     (๑) 
 
 
 
 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์ 
และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ  
ด้านเศรษฐกิง สังคม และ ทรัพยากรธรรมชีาติ 
และสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชีีแให้เห็นศักยภาพปัญหาและ 
ความต้องการ  

      ๒๕ 
 
 
 
 

      ๒๕ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นการพิงารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ ค าแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการงัดท า 

แผนพัฒนาและ/หรือ งปฐ. 
๑.๑ ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้าง 
อาชีพ 
๑.๒ มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบ 
ข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็น
ศักยภาพและระดับความรุนแรงของ 
ปัญหา       

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
๒.๑ ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ
ด้านสังคม เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
๒.๒ มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบ 
ข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. และ แสดงให้ 
เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง 
ของปัญหา 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ  
และสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ 
ส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม        
๓.๒ มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพ 
แวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกของ  
อปท. 

๔. SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของ อปท.        
๔.๑ การวิเคราะห์สอดคล้องกับการ 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน        
๔.๒ มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในภายนอก อย่างถูกต้อง 

๕. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
ของประชีาชีนเชีิงพืแนที่  
๕.๑ มีการประมวลปัญหาและความ 
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยชี้ให้ 
เห็น ขนาดและความรุนแรงของปัญหา 

      (๔) 
 
      (๒) 
 
      (๒) 
 
 
 
      (๕) 
      (๓) 
 
 
 
      (๒) 
 
 
 
      (๕) 
 
      (๒) 
 
 
 
      (๓) 
 
      (๕) 
 
      (๓) 
 
      (๒) 
 
      (๖) 
 
      (๒) 
 

      (๔) 
 
      (๒) 
 
      (๒) 
 
 
 
      (๕) 
      (๓) 
 
 
 
      (๒) 
 
 
 
      (๕) 
 
      (๒) 
 
 
 
      (๓) 
 
      (๕) 
 
      (๓) 
 
      (๒) 
 
      (๖) 
 
      (๒) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นการพิงารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ ค าแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๕.๒ มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ 

ในเชิงพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน            
๕.๓ การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็น
ส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา    

      (๒) 
 
      (๒) 
 

      (๒) 
 
      (๒) 
 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

   ๑.  มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.  
        ต้องการงะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต  
        อย่างชีัดเงน สอดคล้องกับโอกาสและ 
        ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
        ๑.๑ จุดเน้นและสิ่งทีต่้องการจะเป็น  
        สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ๑.๒ มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและ 
        โอกาสของพ้ืนที่ 

     ๖๕ 
     (๕) 
 
 
      (๓) 
 
      (๒) 
 

     ๖๕ 
     (๕) 
 
 
      (๓) 
 
      (๒) 
 

     ๓.๒ พันธกิง   ๒. พันธกิง 
        ๒.๑ แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่ 
        การบรรลุวิสัยทัศน์ 
        ๒.๒ มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือ 
        เชิงปริมาณ 

     (๕) 
      (๓) 
 
      (๒) 
 

     (๕) 
      (๓) 
 
      (๒) 
 

     ๓.๓ ประเด็น 
     ยุทธศาสตร์ 

๓.มีความชีัดเงน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐  พืแนที่ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทาง 
การพัฒนา 
๓.๒ ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
และตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
๓.๓ มีความสอดคล้องกับนโยบายของ 
รัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดและกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

     (๑๐) 
 
      (๔) 
 
      (๔) 
 
      (๒) 
 

 

     (๑๐) 
 
      (๔) 
 
      (๔) 
 
      (๒) 
 

 

     ๓.๔ เป้าประสงค์     ๔.  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์        
         ๔.๑ มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 
         ๔.๒ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้ 
         เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไร  
         ในช่วง  ๔  ป ี

     (๕) 
      (๓) 

 
      (๒) 

 

     (๕) 
      (๓) 

 
      (๒) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นการพิงารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ ค าแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
     ๓.๕ ตัวชีีแวัดและ 
     ค่าเป้าหมายของ 
     แต่ละประเด็น 
     ยุทธศาสตร์ 

๕. ตัวชีีแวัดและค่าเป้าหมาย 
๕.๑ ตัวชีีแวัด 
๕.๑.๑  มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ตาม 
เป้าประสงค์ 
๕.๑.๒ สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
๕.๒ ค่าเป้าหมาย 
๕.๒.๑ แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
๕.๒.๒ มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความ 
สามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

     ๑๕ 
      ๙ 
      (๕) 

 
 

      (๔) 
 

       ๖ 
      (๓) 
      (๓) 

 

     ๑๕ 
      ๙ 
      (๕) 

 
 

      (๔) 
 

       ๖ 
      (๓) 
      (๓) 

 

     ๓.๖ กลยุทธ์ของ 
     แต่ละประเด็น 
     ยุทธศาสตร์ 

๖.มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ 
สนับสนุน การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และ
สอดคล้อง กับลักษณะเฉพาะของพืแนที่ 
๖.๑ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง
สอดคล้องกันและมีการบูรณาการกัน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่ 
การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
๖.๒ มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/
วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
แผนงานโครงการ  

       ๑๐ 
 
 
 
 

      (๕) 
 
 
 

      (๕) 
 

       ๑๐ 
 
 
 
 

      (๕) 
 
 
 

      (๕) 
 

     ๓.๗ บัญชีีรายการ 
     /ชีุดโครงการ 
     พัฒนา 

๗. บัญชีีรายการชีุดโครงการ 
ประกอบด้วย 
๗.๑ โครงการ/กิงกรรม 
๗.๑.๑ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ  
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
๗.๑.๒ ความเพียงพอและชัดเจนของ
โครงการฯ/กิจกรรม 
๗.๑.๓ การจัดล าดับของโครงการฯ 
/กิจกรรม 

       ๑๕ 
 

       ๘ 
      (๒) 

 
 

      (๓) 
 

      (๓) 
 

       ๑๕ 
 

       ๗ 
      (๒) 

 
 

      (๒) 
 

      (๓) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นการพิงารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ ค าแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
     ๓.๗ บัญชีีรายการ 
     /ชีุดโครงการ 
     พัฒนา 

๗.๒ โครงการสอดคล้องและตอบสนอง 
กลยุทธ์อย่างชัีดเงนและน าไปสู่ผลส าเร็ง
ของเป้าประสงค์       
๗.๒.๑ โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและ
ตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไป 
สู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
๗.๒.๒ มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๔ ปี  
(ในภาพรวมของแผน) 
๗.๒.๓ มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 

       ๘ 
 
 

      (๓) 
 
 

      (๒) 
 

      (๒) 
 

       ๘ 
 
 

      (๓) 
 
 

      (๒) 
 

      (๒) 
 

 รวมคะแนนที่ได้     ๑๐๐      ๙๘ 
 


