
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ที่มำของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก าหนดให้ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28 ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้               
   ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ         
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
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  และ ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล        
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนต าบล     
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงนั้น จะยึดตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ.2561 เป็นหลัก เนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน 
สามารถติดตามและประเมินผลท่ีเข้าใจได้ง่าย   
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน    
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ซึ่งจะช่วยตอบสนอง 
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้    

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการ    
ท่ีไม่เหมาะสม หรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับของ          

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด    

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลท่ัวไปและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

 

สภำพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังขึ้นตามนโยบายการกระจายอ านาจ
การปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดต้ังยกฐานะจากสภาต าบลรอบเวียง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง     
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6ง หน้า 14 (135) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2538 
ลักษณะที่ต้ัง/อำณำเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจ านวนหมู่บ้านรวม  5 หมู่บ้าน รวมพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร      
โดยมีพื้นท่ีแยกกันเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 

 1. พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นท่ี  3  หมู่บ้านคือ หมู่  2  บ้านป่ายางมน , หมู่  3  บ้านป่าบง         
และหมู่  5 บ้านป่ายางมนใหม่   มีพื้นท่ีประมาณ 9..5 ตารางกิโลเมตร  โดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวดัเชียงราย 
2. พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นท่ี 2 หมู่บ้านคือ หมู่  1 บ้านหนองด่าน,หมู่  4 บ้านป่างิ้ว               

มีพื้นท่ีประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ประชำกร 
 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน  4,168  คน  แยกเป็น       
ชาย  1,951  คน   หญิง   2,217  คน  จ านวนครัวเรือนท้ังหมด   1,736  ครัวเรือน     

หมู่บ้ำน/หมู่ที่ ครัวเรือน ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

หมู่ท่ี 0 รอบเวียง 3 326 368 694 

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองด่าน 600 595 646 1,241 

หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายางมน   363 392 453 845 

หมู่ท่ี 3 บ้านป่าบง   356 290 333 623 

หมู่ท่ี 4 บ้านป่างิ้ว   126 57 69 126 

หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 288 291 348 639 

รวม 1,736 1,951 2,217 4,168 

(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองเชียงราย ณ เดือนมกราคม 2561)  
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วิสัยทัศน์ ( Vision ) ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
     “ ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวสวยงำม สืบสำนวัฒนธรรม ก้ำวล้ ำกำรศึกษำ กำรพัฒนำโปร่งใส” 
 

พันธกิจ ( Mission) หรือภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ    
   การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว  
3. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  
4. ส่งเสริมการศึกษา  
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา  
6. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
7. บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว  
9. การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย  
10. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
11. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 

จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีรับผิดชอบให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่ 
               นักท่องเท่ียว 
  3. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
  4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  5. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
  6. เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  7. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  8. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
  9. เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
  10. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
  11. เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา          
ทางคมนาคม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า อาคารสถานท่ีสาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  
1.2 พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า และระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยง      
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณชิย์ กำรท่องเที่ยว และศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มเพิ่มรายได้ และการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.5 ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 
4.3 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ส่ือด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา 
แรงงานต่างด้าว 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
6.7 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
6.8 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
6.9 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 3 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
1.1 กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าท่ี  ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

    

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังตามระเบียบฯ ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลของแต่ละโครงการ ดังนั้น    
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - วันท่ี 31 
มีนาคม 2561) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงโดยท่ัวกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

   ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน   จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  
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แผนผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมนิผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2 แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จ
ส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่า
แผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

-8- 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นำยก อบต.รอบเวียง เสนอต่อ 
สภำ อบต.รอบเวียง 

คณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.รอบเวียง 
 
 
 ประกาศผลการตติตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมนิผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอย่าง
น้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ต่อนำยก อบต.รอบเวียง 

 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลรอบ

เวียง 



 
2. ระเบียบ และวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมนิผล 
2.1  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมนิผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด 6  
   ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการท้ังหมดให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

  ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 

2.2  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
    การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรม          
ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การ
บรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น , แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแบบท่ี 3/2 และแบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และข้อมูลการติดตามและประเมินผลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผล      ของ อปท. (E-PLAN) 
 

กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

ระเบียบฯ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 

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

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน....องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย.......... 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง  
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ                 

การพัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
ค ำชี้แจง: แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี        

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

******************************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  คร้ังที่ 1  รอบเดือนเมษำยน  

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – เดือนมีนำคม 2561)  
  (1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)     (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน)     (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

 

ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี
3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

55 71,155,000.00 63 65,570,000.00 65 66,090,000.00 65 66,090,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การท่องเท่ียว 
และศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

30 1,096,000.00 19 565,000.00 19 565,000.00 19 565,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา/นันทนากร และ
การสาธารณสุข 

46 2,007,000.00 50 2,061,000.00 50 2,061,000.00 49 2,058,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

28 5,397,000.00 22 5,817,600.00 22 6,261,600.00 23 6,871,600.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 

6 530,000.00 7 540,000.00 7 540,000.00 7 540,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

10 595,000.00 9 550,000.00 9 550,000.00 9 550,000.00 

รวม 175 80,780,000.00 170 75,103,600.00 172 76,067,600.00 172 76,674,600.00 

ข้อมูล ณ 23/4/2561 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท(E-PLAN) 

-11- 



รำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลง ปี 2561 
อบต.รอบเวียง เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย  

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

เดิม 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่เพิ่มและโอนมำ  

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยกเลิก  

รวม  

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

50 5 0 55 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

30 0 0 30 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 

38 8 0 46 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

28 0 0 28 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

6 0 0 6 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

9 1 0 10 

รวม 161 14 0 175 
 

ข้อมูล ณ 23/4/2561 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท(E-PLAN) 
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รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2561 
อบต.รอบเวียง  

อบต.รอบเวียง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 598,000.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 933,000.00 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 90,000.00 

4. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 
บ้านป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 165,000.00 

5. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 
บ้านป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 198,000.00 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอย16 หมูที่ 2 บ้านป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 430,000.00 

7. โครงการลอกรางระบายน้ าหมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้อื่นๆ 125,000.00 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 442,000.00 

9. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 142,000.00 

10. เทลาน คสล ในพ้ืนที่ สุสาน บ้านป่ายางมน หมู่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 125,000.00 

11. ก่อสร้างอาคารโรงเก็บของพร้อมสถานที่บริการน้ า
ด่ืมบริเวณสุสาน หมู่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 233,000.00 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

13. โครงการก่อสร้างห้องเรียนแหล่งการเรียนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 306,000.00 

-13- 



14. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 357,000.00 

15. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(หมู่บ้านทรัพย์ธานี) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 1,598,000.00 

16. วางท่อระบายน้ าคอนกรีต จ านวน 2 ช่วง พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 2,799,000.00 

17. ก่อสร้างศาลาพักคอยฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน 
หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 472,000.00 

18. วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านป่า
ยางมน หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 1,292,000.00 

19. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ยางมน หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 154,000.00 

20. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หาด
เชียงราย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 954,000.00 

21. ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์ประสานงานแหล่ง
ท่องเท่ียวหาดเชียงราย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เงินสะสม 650,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว และศำสนำ ประเพณีวฒันธรรม 

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านนากับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ด้วยบรรจุภัณฑ์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพงานค
หกรรม 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการ
ท าอาหาร 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าน้ าหมักอินทรี
ชีวภาพ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 



31. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาด
เชียงราย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

32. โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้าน
ป่างิ้ว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 110,000.00 

33. โครงการประเพณีเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

34. โครงการท าบุญวันพระ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

35. โครงการประเพณีสรงน้ าพระ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

36. โครงการถ่ายทอด และสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

37. โครงการภมูิปัญญามีค่าพาเพียงพอ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

38. โครงการอนุรักษส์ืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 

39. โครงการสง่เสริม อนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์ศา
สนสถานต าบลรอบเวียง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

40. โครงการตานก๋วยสลาก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

41. โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

42. โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 



43. โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสงัคมไทยเข้มแข็ง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

44. โครงการย้ิมใส ไหว้สวย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

45. โครงการไหว้คร ู ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

46. โครงการดนตรีพ้ืนบ้านแสนสนุก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

47. โครงการนาฏล้านนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

48. โครงการจัดท าป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง
ประจ าต าบล หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 109,000.00 

49. อุดหนุนสภาวัฒธรรมต าบลรอบเวียง ตาม
โครงการประเพณีลอยกระทง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

50. โครงการประเพณีวันออกพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

51. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายต าบลรอบเวียง ตาม
โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 36,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 

52. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 196,000.00 

53. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อ
การเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 68,000.00 



54. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด)บ้านป่ายางมน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

55. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 76,700.00 

56. โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ยาเสพติด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

57. โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

58. โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

59. โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

60. โครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

61. โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

62. โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

63. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

64. โครงการเยาวชนจิตอาสา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

65. โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 



66. โครงการนวัตกรรมจากภมูิปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

67. โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด
โรคติดต่อ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

68. โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ า ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

69. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม ่ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

70. โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

71. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง
สัมพันธ์ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

72. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

73. รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่(สปสช.)) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 

74. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่ายางมน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 448,000.00 

75. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียน บ้านป่ายางมน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 214,620.00 

76. มอบวุฒิบัตรสานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 0.00 

77. ปูพ้ืนสนามเด็กเล่นโดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เงินสะสม 186,000.00 

78. อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ผ่าตัดท าหมันเพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวที่เป็นพาหะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00 

79. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองด่าน 
หมู่ที่ 1 ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 



80. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ายางมน หมู่
ที่ 2 ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

81. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ที่ 5 ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

82. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, 
กองวิชาการและแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

รายได้จัดเก็บเอง 27,400.00 

83. โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

84. โครงการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

85. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

86. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

87. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรบั
ประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

88. โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางน้ า 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

89. โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรับมือ
การเกิดแผ่นดินไหว 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

90. โครงการใหค้วามรู้และซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

91. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

92. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

93. โครงการปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้
พิการ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

94. โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

95. โครงการสร้างรอยย้ิมฟ้ืนฟูจิตใจคนพิการและ
ผู้ดูแล 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

96. โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 
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97. โครงการกิจกรรมเชิดชคูุณค่าผู้สูงอายุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

98. โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

99. โครงการสงูวัยใส่ใจการเรียนรู ้ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

100. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสง่เสริมศักยภาพ
การใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

101. โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

102. โครงการอบรมใหค้วามรู้บทบาทหน้าท่ีสตรี ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

103. โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้น าสตรีสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินก้าวสู่ยุค 4.0 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

104. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามแนวทางประชารัฐ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

105. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสานสัมพันธ์ 3 วัย
เสริมเกราะป้องกันให้ครอบครัว 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

106. โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับกฎหมายความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

107. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

108. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,631,200.00 

109. สนับสนุนเบบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 652,800.00 

110. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

111. โครงการคัดแยกขยะ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

112. โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

113. โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควัน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 

114. โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบรหิำร 

115. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกต้ัง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 



116. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

117. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

118. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายและ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

119. โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

120. โครงการ 5 ส. ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

121. โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า/ทวบท
วนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

122. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 

123. โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่ ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  0.00 

รวม  19,921,720.00 
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รำยงำนโครงกำรที่ไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ปี 2561 
อบต.รอบเวียง 

อบต.รอบเวียง เมอืงเชียงรำย จ.เชียงรำย 
ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่1 บ้านหนองด่าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

440,000.00 

   

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

   

3. ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

   

4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

75,000.00 

   

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

175,000.00 

   

6. ปรับปรงุถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

50,000.00 

   

7. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด)บ้านป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา - การ
บริหารงานทั่วไป 

300,000.00 

   

8. ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองด่าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

90,000.00 

   

9. ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองด่าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

90,000.00 

   



10. ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองด่าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

50,000.00 

   

11. ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองด่าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

50,000.00 

   

12. ก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 บ้าน
ป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

500,000.00 

   

13. ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าน้ าเหมืองเสีย หมู่ที่ 2 บ้าน
ป่ายางมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

200,000.00 

   

14. ขุดลอกล าเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

90,000.00 

   

15. ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

90,000.00 

   

16. ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

100,000.00 

   

17. ขุดลอกล าเหมืองทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมน
ใหม่ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

100,000.00 

   

18. ขุดลอกล าเหมืองทุ่งสันรวม หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมน
ใหม่ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 
 
 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

100,000.00 

   



19. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

   

20. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 4  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

   

21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

   

22. ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 
1 บ้านหนองด่าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

   

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนอง
ด่าน -คลองชลประทานบ้านหนองด่าน ต.รอบเวียง อ.
เมืองเชียงรายจ.เชียงราย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

3,220,000.00 

   

24. ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าเหมืองเสียหมู่ที่ 5 บ้าน
ป่ายางมนใหม่ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,000,000.00 

   

25. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,100,000.00 

   

26. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10บ้านหนองหล่มหมู่ 11 
ต.เวียงชัย เชื่อมระหว่าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.
เชียงราย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

11,100,000.00 

   

27. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่ายางน้อยหมู่ที่ 10 
ต.เวียงเหนือ เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ต.รอบเวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

3,170,000.00 

   

28. ขุดลอกหนองน้ ากกน้อยหมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

300,000.00 

   

29. ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าน้ ากรณ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

1,000,000.00 

   



30. ขุดลอกล าน้ ากกน้อยเชื่อมต่อหมู่ 4 และหมู่ 7 บ้าน
ป่างิ้ว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

500,000.00 

   

31. ขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าน้ ากก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

1,500,000.00 

   

32. ขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าน้ าเหมืองเสีย - ล าน้ ากก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

500,000.00 

   

33. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพัง ล าน้ าลาว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

25,000,000.00 

   

34. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ ากก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพ่ือการเกษตร 

6,000,000.00 

   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 

35. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การบริหาร

การศึกษา 

4,000.00 

   

36. สงเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงราย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-งาน
มวลชนด้านกีฬาและ

นันทนาการ 

7,000.00 

   

37. ปรับปรุง ต่อเติม สนามกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 
 
 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-งาน
มวลชนด้านกีฬาและ

นันทนาการ 

200,000.00 

   



38. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

39. โครงการหนูน้อยมารยาทงาม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

40. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

41. หนูน้อยรักการออมเงิน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

42. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

43. อบรมพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

44. นิเทศภายใน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

45. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   

46. โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

0.00 

   



47. โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข - การ

บริหารทั่วไป 

0.00 

   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

48. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-

กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

30,000.00 

   

49. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-งาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

0.00 

   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

50. โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะหมู่บ้าน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-
งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฎิกูล-ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฎิกูล 

250,000.00 

   

51. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต.รอบเวียง
และในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-

กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

100,000.00 

   

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบรหิำร 

52. โครงการส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานทั่วไป-งาน

บริหารงานคลัง - แผนที่
ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

100,000.00 

   

รวม 58,781,000.00 
    

ข้อมูล ณ 23/4/2561 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท(E-PLAN) 
 

 



4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี 2561 อบต.รอบเวียง 
คร้ังที่ 1 รอบเดือนเมษำยน  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 25560 – วันที่ 31 มีนำคม 2561)    

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล 
ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า
ยางมน 

100 7/61 60 163,000.00 163,000.00 

2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล 
ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า
ยางมน 

100 4/61 60 197,000.00 197,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว และศำสนำ ประเพณีวฒันธรรม 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

100 สัญญาจ้าง / 31/61 2 9,000.00 9,000.00 

    สัญญาจ้าง / 32/61 1 450.00 450.00 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

100 31/61 5 9,450.00 9,450.00 

5. โครงการถ่ายทอด และสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

100 14/61 5 3,550.00 3,550.00 

6. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสน
สถานต าบลรอบเวียง 

100 30/61 5 450.00 450.00 

7. โครงการค่ายจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

100 504 1 26,860.00 26,860.00 

8. โครงการครอบครัวคุณธรรม
น าสังคมไทยเข้มแข็ง 

100 43/61 5 450.00 450.00 

9. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย
ต าบลรอบเวียง ตามโครงการ
ด าเนินการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
2561  

100 312 1 36,000.00 36,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) 

100 24/61 1 52,000.00 52,000.00 

    245/61 1 49,600.00 49,600.00 

    524 1 19,040.00 19,040.00 



11. โครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 

100 27/61 5 656.00 656.00 

12. โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง 100 46/61 5 3,262.50 3,262.50 

13. โครงการสุขาภิบาลอาหาร
และตลาด 

100 29/61 5 6,605.00 6,605.00 

14. รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงิน
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่
(สปสช.)) 

100 337 1 70,000.00 70,000.00 

15. อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านป่ายางมน 

100 68 1 103,000.00 103,000.00 

    153 1 2,340.00 2,340.00 

    203 1 3,420.00 3,420.00 

    325 1 118,720.00 118,720.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

16. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

100 33/61 5 4,320.00 4,320.00 

17. โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหว 

100 499 1 2,760.00 2,760.00 

18. โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% 

100 144 1 10,570.00 10,570.00 

19. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 12 1 289,800.00 289,800.00 

    111 1 294,400.00 294,400.00 

    176 1 293,800.00 293,800.00 

    306 1 290,800.00 290,800.00 

    380 1 288,400.00 288,400.00 

    478 1 289,400.00 289,400.00 

20. สนับสนุนเบบี้ยยังชีพคน
พิการหรือทุพพลภาพ 

100 21 1 50,400.00 50,400.00 

    115 1 51,200.00 51,200.00 

    181 1 52,800.00 52,800.00 

    310 1 53,600.00 53,600.00 

    364 1 54,400.00 54,400.00 

    
 
482 
 

1 54,400.00 54,400.00 



21. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

100 22 1 9,500.00 9,500.00 

    116 1 9,500.00 9,500.00 

    182 1 10,000.00 10,000.00 

    311 1 10,000.00 10,000.00 

    365 1 10,000.00 10,000.00 

    483 1 10,000.00 10,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

22. โครงการจัดการและก าจัด
ขยะมูลฝอย 

100 50/61 5 4,500.00 4,500.00 

    26/61 5 473.00 473.00 

    51/61 5 10,500.00 10,500.00 

    52/61 5 240.00 240.00 

    28/61 5 7,310.00 7,310.00 

    30/61 5 38,346.00 38,346.00 

    477/61 1 18,400.00 18,400.00 

    40/61 5 15,474.00 15,474.00 

23. โครงการงดเผาเพ่ือลด
หมอกควัน 

100 40/61 5 3,435.00 3,435.00 

    23/61 5 960.00 960.00 

    412/61 5 6,300.00 6,300.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบรหิำร 

24. โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

100 270 1 7,680.00 7,680.00 

25. โครงการ 5 ส. 100 36/61 5 1,500.00 1,500.00 

รวม 3,130,021.50 3,130,021.50 
 

ข้อมูล ณ 23/04/2561 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท(E-PLAN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
งบประมำณต้ังไว้ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจ ำนวน  24,500,000.-  บำท 
 

 
รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย ปี 2561 อบต.รอบเวียง 

คร้ังที่ 1 รอบเดือนเมษำยน  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 25560 – วันที่ 31 มีนำคม 2561)  
   

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล 
ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า
ยางมน 

100 1 7/61 60 163,000.00 163,000.00 

2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล 
ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า
ยางมน 

100 1 4/61 60 197,000.00 197,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว และศำสนำ ประเพณีวฒันธรรม 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเศรษฐกจิพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

100 1 สัญญาจ้าง / 31/61 2 9,000.00 9,000.00 

    2 สัญญาจ้าง / 32/61 1 450.00 450.00 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 1 31/61 5 9,450.00 9,450.00 

5. โครงการถ่ายทอด และสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

100 1 14/61 5 3,550.00 3,550.00 

6. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสน
สถานต าบลรอบเวียง 

100 1 30/61 5 450.00 450.00 

7. โครงการค่ายจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

100 1 504 1 26,860.00 26,860.00 

8. โครงการครอบครัวคุณธรรม
น าสังคมไทยเข้มแข็ง 

100 1 43/61 5 450.00 450.00 

9. อุดหนุนอ าเภอเมือง
เชียงรายต าบลรอบเวียง ตาม
โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กร จงัหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 
 

100 1 312 1 36,000.00 36,000.00 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) 
 

100 1 24/61 1 52,000.00 52,000.00 

    2 245/61 1 49,600.00 49,600.00 

    3 524 1 19,040.00 19,040.00 

11. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

 

67 1 6/61 30 9,384.00 9,384.00 

    2 7/61 30 3,684.80 3,684.80 

    3 14/61 30 5,000.80 5,000.80 

    4 20/61 30 16,318.40 5,264.00 

12. โครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 

100 1 27/61 5 656.00 656.00 

13. โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง 100 1 46/61 5 3,262.50 3,262.50 

14. โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรคระบาด
โรคติดต่อ 

4 1 4/61 365 30,000.00 1,290.50 

15. โครงการสุขาภิบาลอาหาร
และตลาด 

100 1 29/61 5 6,605.00 6,605.00 

16. รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงิน
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่
(สปสช.)) 

100 1 337 1 70,000.00 70,000.00 

17. อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านป่ายางมน 

100 1 68 1 103,000.00 103,000.00 

    2 153 1 2,340.00 2,340.00 

    3 203 1 3,420.00 3,420.00 

    4 325 1 118,720.00 118,720.00 

18. สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียน บ้านป่ายางมน 
 

66 1 5/61 30 24,163.80 24,163.80 

    2 8/61 30 9,488.36 9,488.36 

    3 13/61 30 14,002.24 14,002.24 

  
 

  
4 19/61 

30 45,691.52 14,739.20 

-35- 



ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
 
19. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
 

100 1 33/61 5 4,320.00 4,320.00 

20. โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหว 
 

100 1 499 1 2,760.00 2,760.00 

21. โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% 
 

100 1 144 1 10,570.00 10,570.00 

22. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

100 1 12 1 289,800.00 289,800.00 

    2 111 1 294,400.00 294,400.00 

    3 176 1 293,800.00 293,800.00 

    4 306 1 290,800.00 290,800.00 

    5 380 1 288,400.00 288,400.00 

    
6 478 
 

1 289,400.00 289,400.00 

23. สนับสนุนเบบี้ยยังชีพคน
พิการหรือทุพพลภาพ 
 

100 1 21 1 50,400.00 50,400.00 

    2 115 1 51,200.00 51,200.00 

    3 181 1 52,800.00 52,800.00 

    4 310 1 53,600.00 53,600.00 

    5 364 1 54,400.00 54,400.00 

    
6 482 
 

1 54,400.00 54,400.00 

24. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 

100 1 22 1 9,500.00 9,500.00 

    2 116 1 9,500.00 9,500.00 

    3 182 1 10,000.00 10,000.00 

    4 311 1 10,000.00 10,000.00 

    5 365 1 10,000.00 10,000.00 

    
6 483 
 

1 10,000.00 10,000.00 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

25. โครงการจัดการและก าจัด
ขยะมูลฝอย 

100 1 50/61 5 4,500.00 4,500.00 

    2 26/61 5 473.00 473.00 

    3 51/61 5 10,500.00 10,500.00 

    4 52/61 5 240.00 240.00 

    5 28/61 5 7,310.00 7,310.00 

    6 30/61 5 38,346.00 38,346.00 

    7 477/61 1 18,400.00 18,400.00 

    8 40/61 5 15,474.00 15,474.00 

26. โครงการงดเผาเพ่ือลด
หมอกควัน 

100 1 40/61 5 3,435.00 3,435.00 

    2 23/61 5 960.00 960.00 

    3 412/61 5 6,300.00 6,300.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบรหิำร 

27. โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

100 1 270 1 7,680.00 7,680.00 

28. โครงการ 5 ส. 100 1 36/61 5 1,500.00 1,500.00 

รวม 3,287,755.42 3,217,039.20 
 

ข้อมูล ณ 23/04/2561 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท(E-PLAN) 
 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
คร้ังที่ 1  รอบเดือนเมษำยน (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 25560 – เดือนมีนำคม 2561)  

 
โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
อยู่ในระหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว 

- - - - - - 

รวม - - 
 

7.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561       
    คร้ังที่ 1  รอบเดือนเมษำยน (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 25560 – เดือนมีนำคม 2561)  

 
โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
อยู่ในระหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว 

1. เงินบ าเหน็จรายเดือน(ลูกจ้างประจ า) - - ⁄ 154,940.10 154,940.10 
2.โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ (สปสช.) ⁄ - - 15,260 

(15 มี.ค. 61) 
- 

รวม 170,200.10 154,940.10 
 

 



 
8. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เงินรำยจ่ำยค้ำงจ่ำย พ.ศ.2560  ซ่ึงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
อยู่ในระหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางกนกวรรณ สมพงษ ์

⁄ - - 311,000 - 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน   
นายนุช ศรีจักร ถึง บ้านนายอานัต ราชคม 

⁄ - - 335,000 - 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ เช่ือมต่อ
ถนนเดิม หมู่ 1 

⁄ - - 97,000 - 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน        
นายดวงทิพย์ วันดี ถึงบ้านนายเงิน กาว ีหมู่ 1 

⁄ - - 196,000 - 

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน      
นางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้านนายบุญมี สฤษรัตน์ 
(ซอย 11) หมู่ 1 

⁄ - - 137,000 - 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน        
นายนพพร ค าเครือ หมู่ 2 

⁄ - - 80,000 - 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน        
นางขันแก้ว แสงไทย ถึง บ้านนายทวีศักดิ์      
วงศ์สิทธิ์  หมู่ 2 

⁄ - - 99,000 - 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (ชุมชนดอย
สะเก็น) เช่ือมถนนเขตเทศบาล 

⁄ -  431,000 - 

9.โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 5 - - ⁄ 270,000 262,000 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางเข้า     
อบต.รอบเวียง หน้าบ้านนายปัญญา เทพอาจ     
ถึงล าเหมือง หมู่ 5 

- - ⁄ 104,000 102,000 

11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อ
และปรับปรุงถนน คสล. ซอย 15 

- - ⁄ 328,000 326,000 

12.โครงการก่อสร้างรั้วฌาปณสถาน บ้านป่าบง 
หมู่ 3 

- - ⁄ 98,000 96,500 

13.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมท่ีสาธารณะ 
อาคารศูนย์บูรณการของหมู่บ้าน หมู่ 5 

- - ⁄ 379,000 377,000 

รวม 2,865,000 1,163,500 
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รำยงำนด้ำนงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
(ระหว่ำง วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 

 
รำยรับทั้งสิ้น  จ ำนวนเงิน  14,246,910.22  บำท แยกเป็น 
1.หมวดภาษีอากร     595,598.50  บาท 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  49,549.50  บาท 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    807,520.03  บาท 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     20,723.71  บาท 
5.หมวดภาษีจัดสรร     7,302,428.38  บาท 
6.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     5,316,150.00  บาท 
7.หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  154,940.10  บาท 
 
 
รำยจ่ำยทั้งสิ้น  จ ำนวนเงิน  8,426,466.31  บำท แยกเป็น 
1.งบกลาง      2,605,152.00  บาท 
2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    793,405.00  บาท 
3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     2,973,739.26  บาท 
4.ค่าตอบแทน      208,619.35  บาท 
5.ค่าใช้สอย      836,013.30  บาท 
6.ค่าวัสดุ      237,284.46  บาท 
7.ค่าสาธารณูปโภค     148,772.94  บาท  
8.ค่าครุภัณฑ์      0   บาท 
9.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     360,000  บาท 
10.รายจ่ายอื่น      0   บาท 
11.เงินอุดหนุน      263,480.00  บาท 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 

ค ำชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร   
             ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ 
             ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

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

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย… 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ……....…………..………………………………….. 
 
ส่วนท่ี 2  ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

คร้ังที่ 1 รอบเดือนเมษำยน  (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560- เดือนมีนำคม 2561) 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่ในแผน และ
โครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
มำด ำเนินกำรในปี 2561 

จ ำนวนโครงกำรที่
เพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

50 5 2 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การ
ท่องเท่ียวและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

30 0 7 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ 
การสาธารณสุข 

38 8 9 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

28 0 6 

5.การบริหารจัดดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

6 0 2 

6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 9 1 2 
รวม 161 14 28 
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กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560–31 มีนาคม 2561) 
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 80 คน 
สรุปได้ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ  
เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ชาย 43 53.8 
หญิง 37 46.2 

 

2. อำย ุ   
อำย ุ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ต่ ากว่า 20 ปี 2 2.5 
20 – 30 ปี 4 5.0 
31 – 40 ปี 13 16.2 
41 – 50 ปี 19 23.8 
51 – 60 ปี 30 37.5 
60 ปีขึ้นไป 12 15.0 

 

3. กำรศึกษำ     
กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ประถมศึกษา 42 52.5 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 36.2 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 5.0 
ปริญญาตร ี 4 5.0 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่น ๆ 1 1.2 

       

4. อำชีพหลัก       
อำชีพหลัก จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

รับราชการ 1 1.2 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 2.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 38.8 
รับจ้าง 15 18.8 
นักเรียน/นักศึกษา 5 6.2 
เกษตรกร 24 30.0 
อื่น ๆ 1 1.2 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรขจัดควำมยำกจน 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.84 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.66 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.66 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.59 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.66 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.71 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.69 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.81 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.55 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.58 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.54 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.48 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.61 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.74 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.79 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.61 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.54 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.60 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.56 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.60 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.65 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.70 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์และกำรเกษตร 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.58 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.61 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.67 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.77 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.66 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.48 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.55 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.56 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.69 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.73 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.76 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.59 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.59 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.59 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.72 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.77 
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สรุป แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภำพรวม 
ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 80 คน 
สรุปได้ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
 

1. เพศ  
เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ชาย 43 53.8 
หญิง 37 46.2 

 

2. อำย ุ   
อำย ุ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ต่ ากว่า 20 ปี 2 2.5 
20 – 30 ปี 4 5.0 
31 – 40 ปี 13 16.2 
41 – 50 ปี 19 23.8 
51 – 60 ปี 30 37.5 
60 ปีขึ้นไป 12 15.0 

 

3. กำรศึกษำ     
กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ประถมศึกษา 42 52.5 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 36.2 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 5.0 
ปริญญาตร ี 4 5.0 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่น ๆ 1 1.2 

       

4. อำชีพหลัก       
อำชีพหลัก จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

รับราชการ 1 1.2 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 2.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 38.8 
รับจ้าง 15 18.8 
นักเรียน/นักศึกษา 5 6.2 
เกษตรกร 24 30.0 
อื่น ๆ 1 1.2 
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ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่อง 
 

ล ำดับ ควำมพึงพอใจ พอใจมำก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 42.5 57.5 - 
2 มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 41.2 58.8 - 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 33.8 66.2 - 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 40.0 58.8 1.2 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 36.2 62.5 1.2 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 38.8 61.2 - 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 42.5 57.5 - 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40.0 60.0 - 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 42.5 57.5 - 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
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สรุป แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภำพรวม 
ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 80 คน 
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
 

1. เพศ  
เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ชาย 43 53.8 
หญิง 37 46.2 

 

2. อำย ุ   
อำย ุ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ต่ ากว่า 20 ปี 2 2.5 
20 – 30 ปี 4 5.0 
31 – 40 ปี 13 16.2 
41 – 50 ปี 19 23.8 
51 – 60 ปี 30 37.5 
60 ปีขึ้นไป 12 15.0 

 

3. กำรศึกษำ     
กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ประถมศึกษา 42 52.5 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 36.2 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 5.0 
ปริญญาตร ี 4 5.0 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่น ๆ 1 1.2 

       

4. อำชีพหลัก       
อำชีพหลัก จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

รับราชการ 1 1.2 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 2.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 38.8 
รับจ้าง 15 18.8 
นักเรียน/นักศึกษา 5 6.2 
เกษตรกร 24 30.0 
อื่น ๆ 1 1.2 
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ตอนที่ 2 หากทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเทา่ใด 
 

ล ำดับ ควำมพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 

คะแนน) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.81 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.94 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.83 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.86 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.90 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.84 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.79 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.84 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.95 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
…….....…………………………………..……………………………......……………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 

1. จ านวนงบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด  
2. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
4. มีพื้นท่ีรับผิดชอบแยกเป็น 2 ส่วน ท าให้ยากต่อการประสานงาน และการรวมตัวของประชาชนในการจัด

กิจกรรม หรือด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
5. บุคลากรไม่ เพียงพอในการด าเนินงาน เช่น กองช่าง บุคลากรไม่เพียงในการควบคุมงานก่อสร้าง              

ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ โครงการได้ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-51- 



ส่วนที่ 5 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
คร้ังที่ 1 รอบเดือนเมษำยน (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560–เดือนมีนำคม 2561) 

 
  

จากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ประจ าปี พ.ศ.2561      
มีจ านวนโครงการพัฒนาท้ังหมด  175 โครงการ ดังนี้ 

 

 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  จ านวน 123 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 70.29 ของโครงการท้ังหมด เป็นงบประมาณท้ังส้ิน  จ านวน  19,921,720.- บาท 
 

 โครงการท่ี ยังไมไ่ด้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29.71 ของโครงการท้ังหมด 
 
มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

 โครงการท่ีด าเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายท้ังส้ิน  จ านวน  3,217,039.20 บาท   โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 21 โครงการ   เป็นเงินท้ังส้ิน 12,093,000.-  บาท  
เบิกจ่าย     จ านวน  2 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 360,000.-  บาท 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณชิย์ กำรท่องเที่ยว และศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 30 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 795,000.-  บาท  
เบิกจ่าย     จ านวน  7 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 86,210.-  บาท 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 33 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 1,754,720.-  บาท  
เบิกจ่าย     จ านวน  9 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 515,661.20  บาท 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 26 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 4,694,000.-  บาท  
เบิกจ่าย     จ านวน  6 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 2,140,050.-  บาท 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 185,000.-  บาท  
เบิกจ่าย     จ านวน  2 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 105,938.-  บาท 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 9 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 400,000.-  บาท  
เบิกจ่าย     จ านวน  2 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 9,180.-  บาท 
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ส่วนที่ 6 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ของคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เห็นว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี      
(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการท้ังหมด 
175  โครงการ มีการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  จ านวน 123 โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 70.29 ของโครงการท้ังหมด  แต่มีโครงการท่ีด าเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้วเพียง 28 โครงการเท่านั้น 
คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ เห็นว่าผลการด าเนินงานอยู่ในร้อยละค่อนข้างต่ า แต่การด าเนิน
โครงการต่างๆ สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ท าให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี และการพัฒนาควรเน้นในด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการบริหาร
จัดการขยะและน้ าเสีย รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงรายให้น่าเท่ียวยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 11 ท่าน ได้ประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในภาพรวมของโครงการท่ีได้ด าเนินการแล้วท้ังหมด 28 โครงการ 
งบประมาณท้ังส้ิน 3,2147,039.20 บาท ตามเกณ์การประเมินผลซึ่งก าหนดตามหัวข้อ สรุปได้ดังนี้ 
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เกณฑ์กำรประเมินผล / ตัวชี้วัด 
ดีมำก 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช ้
ร้อยละ 

น้อย 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 63.64 36.36 - - - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 45.45 54.55 - - - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 45.45 54.55 - - - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 27.27 72.73 - - - 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 45.45 36.36 18.18 - - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 72.73 9.09 18.18 - - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 54.55 36.36 9.09 - - 
8. โครงการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 54.55 45.45 - - - 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72.73 27.27 - - - 
10.โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า กับงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

54.55 36.36 9.09 - - 

11.โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีดี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 72.73 18.18 9.09 - - 
12. สรุป ภาพรวม การด าเนินโครงการ 63.64 36.36 - - - 



การประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561              
โดยได้คัดเลือกโครงการท่ีได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 โครงการ ตามเกณ์การประเมินผลซึ่งก าหนดตามหัวข้อ สรุปได้
ดังนี้ 

 

1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายางมน 

  

 
2. โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน 
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เกณฑ์กำรประเมินผล / ตัวชี้วัด 
ดีมำก 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช ้
ร้อยละ 

น้อย 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 81.82 9.09 9.09 - - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 63.64 27.27 9.09 - - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 63.64 18.18 18.18 - - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 63.64 27.27 9.09 - - 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 54.55 45.45 - - - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 72.73 27.27 - - - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 63.64 18.18 18.18 - - 
8. โครงการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 63.64 27.27 9.09 - - 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 81.82 9.09 9.09 - - 
10.โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า กับงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

63.64 27.27 9.09 - - 

11.โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีดี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 63.64 27.27 9.09 - - 
12. สรุป ภาพรวม การด าเนินโครงการ 63.64 36.36 - - - 

เกณฑ์กำรประเมินผล / ตัวชี้วัด 
ดีมำก 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช ้
ร้อยละ 

น้อย 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 72.73 27.27 - - - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 72.73 27.27 - - - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 81.82 18.18 - - - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 81.82 18.18 - - - 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63.64 36.36 - - - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 90.91 9.09 - - - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 72.73 27.27 - - - 
8. โครงการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 72.73 27.27 - - - 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 90.91 9.09 - - - 
10.โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า กับงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

81.82 18.18 - - - 

11.โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีดี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 90.91 9.09 - - - 
12. สรุป ภาพรวม การด าเนินโครงการ 90.91 9.09 - - - 



ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที่ 1 ไตรมำสที่ 1–2 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559–เดือนมีนำคม 2560) 
วันที่  19  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2560   เวลำ  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง (พวงแสด 1) 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายประเสริฐ  สะสม ประธานกรรมการ  

ส.อบต. ม.3 
  

2 นายอินถา  พรมยศ กรรมการ 
ส.อบต. ม.2 

  
3 นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ กรรมการ 

ส.อบต. ม.5 
  

4 นายสุขุม  วรรณนิล กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม ม.3 

  
5 รต.สุนทร  ซาวค า กรรมการ 

ผู้แทนประชาคม ม.1 
  

6 นางพิมพร พิทักษ์สุจรรยา กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายางมน 

  
7 นายเหรียญชัย ไชยลังกา กรรมการ 

ผอ.รพ.สต.บ้านป่ายางมน 
  

8 นายศุภชัย  อุปนันท์ กรรมการ 
ผอ.กองช่าง 

  
9 นายสมคิด  มาตัน กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

10 นายบุญทา  วงค์ใจ๋ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
11 นางวันเพญ็  ยะฝ้ัน กรรมการ/เลขานุการ 

ผอ.กองคลัง 
  

12 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ 
 

  
   

 
  

   
 

  
 
 


