
๕๑ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  ๑.๑ ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ปี ๒๕๖๔ 

โครงการที่
ดำเนินงานตาม
ข้อบัญญัติ ปี 

๒๕๖๔ 

โครงการที่ได้
ดำเนินการ 
ปี ๒๕๖๔ 

๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๖ ๑๑ ๑ 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3๔ ๒๒ ๑๖ 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๙ ๑ 0 
๔. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ๔๗ ๒๙ 1๐ 

รวม ๑๒๖ ๖๓ ๒๗ 
 

       ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 6๓ โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๗ โครงการ 
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๑๕๕,๑๗๒,๔๔๘.๓๓ บาท  (เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ได้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)  ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการที่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ได้ จึงมี
ผลทำให้โครงการที่ดำเนินการได้มีจำนวนลดน้อยลง) 

  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  ใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วมเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ใช้แบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ใช้แบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
    . 
 
 



๕๒ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

       ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
        ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

       ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)  มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา           
๑๒๖ โครงการ นำมาจัดตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 6๓ โครงการ  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 
๒๗ โครงการ  (เฉพาะโครงการพัฒนา ไม่รวมครุภัณฑ์) 

       ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้ 
        ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ยุทธศาสตร์ 
คะแนนความพึงพอใจ 

เต็ม ๑๐ คะแนน 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8.๒๐ 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8.๕๐ 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 7.๘๕ 
๔. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ๘.๓๐ 

รวม 7.88 
      
 ๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
        สรุปสถานการณ์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการวิเคราะห์  
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ     
กลุ่มอาชีพทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่  , มีการวิเคราะห์ 
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา  ในอนาคตของท้องถิ่น



๕๓ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

ด้วยเทคนิค (SWOT Analysis) ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) , W-Weakness (จุดอ่อน) , O-Opportunity (โอกาส)  
และ T-Threat (อุปสรรค)  มาจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การกำหนด
ยุทธศาสตร์เป็นไปสภาพข้อเท็จจริง สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ตรงตามปัญหา ที่เกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และผลจากการพัฒนา 
        การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะต้องกำหนดประเด็นหลักนโยบายของการพัฒนาของผู ้บริหารท้องถิ ่น และ
องค์ประกอบอื่นๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมามีผลกระทบที่อาจทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือ
โครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ 
อันจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมได้และไม่สามารถ  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุมาจาก  
    ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
ให้มีสัดส่วน ใกล้เคียงกัน  
    ๒) ควรบรรจ ุโครงการให้ม ีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายตาม
สถานะการคลัง  
    ๓) เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง
และทันท่วงที ควรเร่งรัดดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนดหรือทันภายในปีงบประมาณ  
    ๔) การเบิกจ่ายเป็นปัจจัยสำคัญในแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่วางเป้าหมายไว้ ดังนั้นเพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่าง
รูปธรรม จะต้องทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้  
    ๕) เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที ่ตั ้งไว้ ควรดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์ และดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป เพ่ือความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

   ข้อสังเกต  
   ๑) จากการประเมินผลโครงการฯ มีบางโครงการ/กิจกรรมที ่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ครบทุกโครงการ  
   ๓) โครงการมีการยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมที่ตั ้งไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เนื่องสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ  



๕๔ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

   ๔) ห้วงระยะเวลาการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รัฐบาลประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณ์ระบาดส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ
ที่มีลักษณะรวมกลุ่มผู้คนเป็นจำนวนมากต้องยกเลิกโครงการบางส่วน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไม่ได้รับการขับเคลื่อน หรือขับเคลื่อนได้น้อยลง      
   ๕) การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายล่ากว่าแผน ส่งผลต่อการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
   ๖) งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้ากว่าปกติ ถึงแม้จะดำเนินการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็
ตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้ทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย  

   ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    จากข้อสังเกต ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
   ๑) โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง  
   ๒) โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน ประชาชนเป็นสำคัญ  
   ๔) ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพัฒนาควรคำนึงถึงความ
เป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตร งและทางอ้อม และ
สถานะทางการเงิน การคลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน พื้นที่
จังหวัดอ่างทองได้อย่างทันท่วงที 
   ๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ และตรวจสอบโครงการได้มากข้ึน  
   ๖) ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและมีฐานข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  เป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
   ๗) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการ
พัฒนาให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
 
     
 



๕๕ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

  ๒.๓ ผลสรุปภาพรวม 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม ซึ่งเป็นการนำโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน ๒๖ โครงการ  งบประมาณ ๒๗,๗๐๗,๐๐๐ บาท นำมาจัดตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๑ โครงการ 
งบประมาณ ๑,๔๐0,๐๐๐  บาท  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๖๑๒ 
บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 3๔ โครงการ  งบประมาณ 2๑๕,๘๕๓,0๐๐ บาท นำมาจัดตั ้งในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน                
2๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓๙,๒๑๔,๗๐๐ บาท  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ
เบิกจ่าย ๑๓๖,5๘๖,๑๓๘.๓๘ บาท  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ  มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 
๑๙ โครงการ  งบประมาณ ๔๘,0๗๐,๐๐๐ บาท นำมาจัดตั ้งในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ น่าเที่ยว  มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน ๔๗ โครงการ  งบประมาณ ๒0,๘๔1,945 บาท นำมาจัดตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน      
2๙ โครงการ งบประมาณ ๒๒,7๒๒,๑00 บาท  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1๐ โครงการ งบประมาณ
เบิกจ่าย ๑๘,๕๘๔,๖๙๗.๙๕ บาท 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นเมืองอ่างทองน่าอยู่  
น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส แหล่งอาหารปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี  ”  โดยเป็น      
การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าทอง ซึ่งทำให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่า ง
แท้จริง เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดหน้าที่และอำนาจในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนรวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารบุคคล     
การจัดการสาธารณะ การเงิน การคลัง สามารถออกกฎหมาย เช่น ข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ทำให้สามารถรับรู้ปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ถูกต้อง ตรงประเด็น และมีการ
ประสานบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเล็กองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มี
สัดส่วน ใกล้เคียงกันและให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายตามสถานะการคลัง  

 ๒. เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึงและ
ทันท่วงทีควรเร่งรัดดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนดหรือทันภายในปีงบประมาณ  

 ๓. การเบิกจ่ายเป็นปัจจัยสำคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามที่วางเป้าหมายไว้ ดังนั้นเพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างรูปธรรม จะต้องทำการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้  

 ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเส ร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ และตรวจสอบโครงการได้มากข้ึน  

 ๕. ในการพิจารณาเสนอโครงการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ควรนำข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการในแต่ละปีที่ นำมาพิจารณาบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้ง 

 ๖. การจัดตั้งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ เพ่ือรองรับการเกิดภาวการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ หรือโรคระบาดต่างๆ ในอนาคต  อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙)  เป็นต้น 

 ๗. การพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรมากขึ้น เช่น 
การขุดลองคู คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ การกำจัดผักตบชวาเพ่ิมทางน้ำไหล เป็นต้น 

  ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการ
พัฒนาให้คลอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการจัดทำ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรู ป และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

  ซึ่งได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ผู ้บริหารฯ รับทราบ เพื่อให้         
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าทองมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขในการจั ดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในปีต่อไป ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด โครงการพัฒนาประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นได้ยั่งยืน 

 
 



๕๗ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่งทอง  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


