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๑.  ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน   
๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕ คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   

 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

   
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
ฉบับที่ ๑/2 

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  
 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  

คะแนน  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้  ๔  คะแนน 

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  โดยสรุปได้ดังนี้               

สรปุรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาและขอ้เสนอแนะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดอืนเมษายน ๒๕๖1)   



  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         จ านวน   448  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ ๖1   จ านวน   114  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  25.44  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕ : การด าเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖1  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  46   
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (เฉพาะปี 2561) จ านวน   163  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้       จ านวน   12  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  7.00  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เฉพาะปี 2561)  
 
๓.  ผลการตดิตามและประเมนิผลกระทบหรือความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ 
 ๓.๑  ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  
หน้า  ๔๐)     
๔.  ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

อบต. ดอนดู่ไม่ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  เนื่องจากไม่มีการเสนอเพ่ือขอรับการประเมินเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 
๕.  ผลการตดิตามและประเมนิผลทรพัยส์นิของอบต. 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  ๒  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  
 

๖.  ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม 
 ๖.๑  ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

 อบต. มีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 



๖.๒  ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
อบต. มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่น

ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  
ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ื อการอุปโภค  
บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหลื่อม  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนใน
ท้องถิ่น  
  

7. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ด าเนินการ  (รายละเอียดแนบท้าย) 
ตามท่ีคณะกรรมการได้ให้อนุกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการและครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละส านัก/กอง  

ตามแบบรายงานโครงการพัฒนาและครุภัณฑพ์ร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวนโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ 
ด าเนินการ  รายละเอียดตามแบบรายงานฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


