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ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ทาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบั ติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ทาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ กำหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนิน งาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุป สรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทำให้ ท ราบถึ งจุ ด แข็ ง
(strengths) จุ ดอ่ อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บ ริหารระดับหัวหน้าสำนัก/
ผู้อำนวยการกอง บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาพพื้น ที่และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแม่ทา/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ทาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนิ นการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งนั้ น ว่ ามี ปั ญ หาใดควรปรับ ปรุงเพื่ อ การบรรลุ เป้ าหมาย ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงาน
โครงการเพื่ อการพั ฒ นาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ดำเนิน การเป็น เพราะเหตุใด เกิดปั ญ หาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็ น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่ อเป็ น เครื่องมือในการบริห ารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาซึ่งจะช่ว ย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
5. เพื่อสร้างความรับ ผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดฯ ผู้บริห ารระดับ สำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลแม่
ทา/ชุมชนแม่ทาหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้ าที่ ดังนี้ (1)กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2)ดำเนินการ
ติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา (3)รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้จ ากการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาต่อผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริห ารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่ผู้บริห ารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
2. ดำเนิ น การติดตามและประเมินพัฒ นาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้ วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
2.3 ดำเนิ น การหรือปฏิบั ติตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็น การดำเนิน การตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิ จฉัย สั่ งการการนำเสนอเพื่ อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีห ลั งจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทามีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผล

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคม
ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ป ระ กาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบลแม่ทา/องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ ทาทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.แม่ทา

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้ แก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ระหว่างดำเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่ าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปั จจัยที่ ทำให้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่นและการ
ดำเนิ นการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปั ญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
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5. กระตุ้นให้ผู้ ปฏิบั ติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้ องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิ จฉัย สั่งการ ผู้ บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลั ด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยั งสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ทาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลแม่ทา/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน)
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
******************************
ด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนิ น งาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จาการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่นต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
VISION: วิสัยทัศน์
“SKYLIGHT MAETHA”
“แม่ทา ฟ้าใส”
แม่ทาฟ้าใส : เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และน้ำไร้มลพิษ
มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง ฟูเฟื่องด้วยวัฒนธรรม คู่ควรแก่การอยู่อาศัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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ค. การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ทา ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ ท า ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 - 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุน ายน 2562 และมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่นจำนวน 3 ฉบับ กล่าวคือ
(1)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1/2562) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1
พฤศจิ กายน 2562 (2)แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ มเติม และเปลี่ ยนแปลง(ฉบั บ ที่ 2/2563)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (3)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3/2563) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (4)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4/2564) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และ(5)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
2565) เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 5/2564) ประกาศใช้ เมื่ อ วัน ที่ 5 สิ งหาคม 2564 โดยได้ ก ำหนดโครงการที่ จ ะ
ดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 5/2564) เฉพาะ
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 รวม 299 โครงการ งบประมาณ 183,242,750.00 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
20
17,890,000
48
59,680,250
68
72,033,510
70
74,444,615
75
79,347,615

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 23 30,000,000 47 45,684,335 50 57,578,935 59 59,567,035 81
9
209,000
11
249,000
22
10,966,270
22
11,074,945
20
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
41
16,650,000
55
17,401,200
59
18,690,200
62
18,745,200
62
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
10
1,025,000
11
1,075,000
12
1,175,000
12
1,175,000
12
5. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย
6
135,000
7
195,000
7
200,000
7
200,000
7
6. การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
10
467,600
12
617,600
23
5,737,600
23
5,737,600
23
7. การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
14
985,000
16
1,967,500
17
2,022,500
19
2,072,500
19
8. การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
133
67,361,600
207
126,869,885
258
168,404,015
274
173,016,895
299
รวม
หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.(e-plan) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

67,935,835
8,029,000

18,745,200
1,175,000

200,000

5,737,600

2,072,500
183,242,750

8
ง. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รวมถึงการจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ
19,557,345.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1
1,943,300.00
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
4
1,172,200.00
3. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9
77,250.00
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
37
16,046,795.00
5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7
156,500.00
6. การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4
84,000.00
7. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
77,300.00
8. การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
15
614,115.00
รวม
72
19,557,345.00
หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ตารางสรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564)
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
* งบกลาง
รวม(เฉพาะยุทธ์ศาสตร์ที่ 1-8)
รวมทั้งหมด
- งบจ่ายจากเงินสะสม

โครงการที่
โครงการที่กำหนด
ไว้ในแผนงาน ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
75
0
75
81
0
81

งบประมาณ(บาท)

คิดเป็น %

0.00
0.00

0.00
0.00

20

2

18

6,200.00

10.00

62

11

51

9,059,967.33

17.74

12

2

10

15,000.00

16.67

7

3

4

62,000.00

42.86

23
19

3
9

20
10

13.04
47.37

299
299

30
30

269
269

35,060.00
380,045.50
472,075.90
9,558,272.83
10,030,348.73
0.00

10.03
10.03

ดำเนินการแล้ว คิดเป็น 10.03%

9

แผนภูมิแท่งแสดงโครงการที่ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

11

12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

9

10

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

8
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6

4
2
0

0 0

2

3
2 3

สรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนาทั้ง 8 ด้ าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลป
วัฒนธรรมฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการดภายในองค์กร

10

แผนภูมิแสดงโครงการที่ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

9

2

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0

0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

11

12
จ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รวมถึงการจ่ายจากเงินสะสม
โดยมี การก่ อหนี้ ผู กพั น /ลงนามในสั ญ ญา รวม 30 โครงการ จำนวนเงิน 9,558,272.83 บาท มีก ารเบิ ก จ่าย
งบประมาณ จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 9,409,272.83 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ
ลงนามในสัญญา
0.00
0
0
0
0.00
0
2

6,200.00

2

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
11
9,059,967.33
11
5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
2
15,000.00
2
ความสงบเรียบร้อย
6. การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
3
62,000.00
3
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
35,060.00
3
8. การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9
380,045.50
8
รวม
9,558,272.83
30
29
หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
0.00
0.00
6,200.00
9,059,967.33
15,000.00
62,000.00
35,060.00
231,045.50
9,409,272.83

แผนภูมิแท่งแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564)
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10,000,000.00

9,059,967.33

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

8,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน

6,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

4,000,000.00

การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

2,000,000.00
0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.00

0.00
6,200.00

62,000.00

15,000.00

380,045.50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

35,060.00

สรุ ปงบประมาณยุทธศาสตร์ การพัฒนาทั้ง 8 ด้ าน

13

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564)
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9,059,967.33

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

15,000.00

6,200.00

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

0.00
0.00
380,045.50

62,000.00

35,060.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการ มีดังนี้
โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติฯ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน ตำบลแม่ทา
5,000.00
1,200.00
2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยว
5,000.00
5,000.00
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอ.แม่ออน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. โครงการเสริมพลังคิด สร้างพลังใจ ให้พลังกาย
8,250.00
5,200.00
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.
424,065.00
424,065.00
5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
10,206,000.00
5,648,500.00
6. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
3,182,400.00
1,747,000.00
7. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
90,000.00
52,500.00
8. โครงการอาหารกลางวัน
รร.ห้วยทราย613,200.00
306,600.00
รร.ดอนชัย289,800.00
142,800.00
=903,000.00
=449,400.00
9. โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน
521,230.00
276,832.88
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับนักศึกษากศน.ตำบลแม่ทา
10,000.00
10,000.00
(อุดหนุน กศน.อ.แม่ออน)
11. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ทา
120,000.00
120,000.00
12. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน
101,577.00
323,799.45
(+) 311,900.00
=413,477.00
13. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
11,800.00
2,670.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
14. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บา้ น
6,900.00
6,600.00
15. โครงการจัดระเบียบสังคม SAFETY ZONE
500.00 ใช้งบประมาณจาก
หมวดค่าตอบแทน
8,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
16. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิน่ ไทย
3,000.00
ไม่ใช้งบประมาณ
17. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นประจำปี (อุดหนุน ที่ทำการปกครอง
7,000.00
7,000.00
อ.แม่ออน)
18. โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
55,000.00
55,000.00
ประจำปี (อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อ.แม่ออน)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. โครงการป้องกันและควบคุมหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่ทา
28,000.00
28,000.00
20. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากร
5,500.00
4,500.00
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โครงการ
21. โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
22. โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ชุมชน
23. โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนแม่บทชุมชน
24. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
25. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์ชุมชน
26. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ออนเหนือ)
27. โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน
28. โครงการอบต.ยิม้ ตามกิจกรรม 5 ส.
29. โครงการการจัดการเลือกตั้งผูบ้ ริหารและสมาชิกสภา อบต.แม่ทา
30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของอบต.แม่ทา

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติฯ
5,700.00

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
2,560.00

3,000.00
10,000.00
1,000.00
25,000.00
40,000.00

3,000.00
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8,800.00
40,000.00

1,000.00
5,000.00
300,000.00
150,000.00

1,000.00
ไม่ใช้งบประมาณ
178,245.50
149,000.00
(ก่อหนี้ผูกพัน)
รวม 30 โครงการ
16,546,822.00
9,558,272.83
หมายเหตุ : 1. อ้างอิงข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
2. สัญลักษณ์ (+) หมายถึง มีการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย

รายละเอียดประเภทครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการ
มีดังนี้
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติฯ

กองคลัง
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 2 เครื่อง
2. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
รวม

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

8,600.00

8,000.00

5,900.00
14,500.00

4,800.00
12,800.00

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
6. การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

โครงการ โครงการ
ทั้งหมด อนุมัติ

โครงการ
เบิกจ่าย

75
81

1
4

1,943,300.00
1,172,200.00

0
0

เบิกจ่าย
งบประมาณ
0.00
0.00

20

9

77,250.00

2

6,200.00

62

37

16,046,795.00

11

9,059,967.33

12

7

156,500.00

2

15,000.00

7

4

84,000.00

3

62,000.00

อนุมัติงบประมาณ
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โครงการ โครงการ
ทั้งหมด อนุมัติ

ยุทธศาสตร์
7. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

อนุมัติงบประมาณ

โครงการ
เบิกจ่าย

เบิกจ่าย
งบประมาณ

23

10

77,300.00

3

35,060.00

19
299

15
72

614,115.00
19,557,345.00

8
29

231,045.50
9,409,272.83

ฉ. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/ กิจกรรม
2) อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในชุมชนได้
ทั้งหมด
3) อบต.ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมาก
เกินไป ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย(โอนเพิ่ม/โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่)
4) หลายโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจผู้ที่ทำหน้า ที่
ขับเคลื่อนงาน อาทิเช่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ทา ชมรมผู้สูงอายุ จึงไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนิน
โครงการ ขาดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่น
5) การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องระงับ
การดำเนินโครงการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ช. ข้อเสนอแนะ
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น
3) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาในการโอนเพิ่ม/โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4) สำหรับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอบต. และยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ เห็นควรให้อบต.เร่งรัดให้
หน่วยงานนั้นดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนให้ทันภายในปีงบประมาณนั้น
5) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทันในปีงบประมาณนั้น ให้เจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ชี้แจง
เหตุผลให้ทางอบต.ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการนั้น
ในปีงบประมาณถัดไป
ทั้ ง นี้ หากประชาชนทุ ก ท่ า นหรื อ ส่ ว นราชการต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ข้ อ สงสั ย หรือ ความประสงค์ จ ะเสนอ
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ ท าทราบ เพื่ อ จะได้ พิ จ ารณาการวางแผนพั ฒ นาและปรับ ปรุ งการดำเนิ น งานตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

***********************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
******************************
ด้ ว ยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ ท า
ได้ ด ำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบั บ ที่ 4/2564) ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ ท า เฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดื อน)
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ซึ่ งได้จ ากการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลแม่ ทา เพื่ อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลแม่ทาและคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ นั้น
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ ๒9(3) แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำ
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ ท า จึ งประกาศรายงานผลการดำเนิ น งานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดื อ น) (ตั้ ง แต่ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.2564 ถึ ง เดื อ นมี น าคม พ.ศ.2565) รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ทั้ ง นี้ หากประชาชนทุ ก ท่ า นหรื อ หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข้ อ สงสั ย หรื อ
มีค วามประสงค์จ ะเสนอความคิด เห็ น หรือ ข้อ เสนอแนะการบริห ารงานขององค์ การบริห ารส่ ว นตำบลแม่ท า
สามารถยื่ น เสนอได้ ณ ที่ท ำการองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลแม่ทา เพื่ อจะได้ พิจารณาการวางแผนพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

(นายชาญยุทธ อ๋องทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

