
59 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

 
การติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนาองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ด อุต รดิ ตถ์                                                                         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการพัฒนา 
ตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2565 
และเพิ่มเติม 1 - 7 

ผลการด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ/

ยกเลิก 

1. ด้านโครงการพื้นฐาน 38 30 6 2 

2. ด้านเศรษฐกิจ 8 2 0 6 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 50 41 2 7 

4. ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

62 33 9 20 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 1 0 3 

6. ด้านการบริหารและการเมือง            
การปกครอง 

118 109 3 6 

รวมทั้งสิ้น 280 216 20 44 
  
 

 จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด  280 โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  217  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.50 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านวน  20   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 
- ไม่ได้ด าเนินการ / ยกเลิก จ านวน  43    โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.36 
 

สรุปจ านวนโครงการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน  216  โครงการคิดเป็นร้อยละ 77.14 
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 3.5 ผลการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ
โครงการพัฒนา 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ประจ าปี 2565 
และเพ่ิมเติม 1 - 7 

ผลการบริหารงบประมาณ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

1. ด้านโครงการพื้นฐาน 135,276,000 98,473,000 35,768,000 1,035,000 

2. ด้านเศรษฐกิจ 5,100,000 2,100,000 0 3,000,000 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 41,317,000 26,838,000 12,709,000 1,770,000 
4. ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40,284,800 22,170,000 13,604,300 4,510,500 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

900,000 300,000 0 600,000 

6. ด้านการบริหารและการเมือง            
การปกครอง 

24,966,500 14,151,500 5,518,000 5,297,000 

รวมทั้งสิ้น 247,844,300 164,032,500 67,599,300 16,212,500 
 

 ผลการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 247,844,300 บาท 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  164,032,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.18 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านวน  67,599,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.28 
  - ไม่ได้ด าเนินการ / ยกเลิก จ านวน  16,212,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.54 

 

 สรุปจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 247,844,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.16 
  2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

   2.1 เสนอให้ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเห็นควรให้คณะกรรมการติดตามโครงการที่ได้รับ
การแต่งตั้งออกตรวจติดตามการใช้งบประมาณพร้อมกับสรุปรายงานให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ทราบด้วย 

   2.2 เจ้าของงบประมาณแต่ละส่วนงานต้องมีการติดตาม โครงการที่ตนเองรับผิดชอบ
อยู่สม่ าเสมอ เพ่ือให้โครงการด าเนินการไปได้อย่างลุล่วงตามวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

   2.3 เสนอให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือกลั่นกรองและหาสาเหตุของโครงการ
ที่ไม่ได้ด าเนินการเพื่อให้ทราบเหตุผลที่แท้จริง  
 

--------------------------- 
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3. ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  

     - ไม่มี 


