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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงาน
ผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      
รอบเวียง เพื่อใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ         
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ผลการด าเนินงานต้ังแต่
1 ตุลาคม 2561  ถึง 30 กันยายน 2562)  ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) ในปีงบประมาณ 
2562 โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมท้ังน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่   ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง สภาพพื้นท่ี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลรอบเวียง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ี
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ               
ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่า
ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อ เป ็นข ้อม ูลส าหร ับ เร ่ง ร ัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ               
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง      
มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในต าบลรอบ
เวียง ท้ัง 5 หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง คัดเลือก จ านวน 2 คน     
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงต้องด าเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก        
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลรอบ
เวียง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ           
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง              
มีอ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในต าบลรอบเวียง ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ใน       
การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ     
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ    
ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีผ่านมา        
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม       
การทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กจะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลรอบเวียง /องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ท่ี
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอ้มูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ  
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลรอบเวียง 
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ส่วนท่ี 2   
การติดตามและประเมินผล 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

    1.3 แผนงาน การเกษตร 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
  2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   2.3 แผนงาน การเกษตร 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
   3.1 แผนงาน การศึกษา 
  3.2 แผนงาน การสาธารณสุข 
  3.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  3.4 แผนงาน งบกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
  4.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
  4.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.4 แผนงาน งบกลาง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
  5.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.3 แผนงาน การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    6.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
    6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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2. วิสัยทัศน์  
 “ ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเท่ียวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส ” 
 
3. พันธกิจ  

พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ 
               การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
พันธกิจท่ี 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว  
พันธกิจท่ี 3 จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  
พันธกิจท่ี 4 ส่งเสริมการศึกษา  
พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา  
พันธกิจท่ี 6 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
พันธกิจท่ี 7 บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
พันธกิจท่ี 8 ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว  
พันธกิจท่ี 9 การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย  
พันธกิจท่ี 10 ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
พันธกิจท่ี 11 จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

 
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
  จุดมุ่งหมายท่ี 1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จุดมุ่งหมายท่ี 2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีรับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจ 
         แก่นักท่องเท่ียว 

 จุดมุ่งหมายท่ี 3 เพื่อให้มีน้ าในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 จุดมุ่งหมายท่ี 4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 จุดมุ่งหมายท่ี 5 เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 

จุดมุ่งหมายท่ี 6 เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
         ของท้องถิ่น          

 จุดมุ่งหมายท่ี 7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 จุดมุ่งหมายท่ี 8 เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
 จุดมุ่งหมายท่ี 9 เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
 จุดมุ่งหมายท่ี 10 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดมุ่งหมายท่ี 11 เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
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1. การตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
โดยจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

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

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน....องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย..... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
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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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

***************************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย... 
2. ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
  (1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)     (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน)     (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
1. โครงการตามพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการจริง 
จ านวน 
โครงการ

เดิม  

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ
เพ่ิมเติม 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะ 

เคหะและชุมชน 33 28,395,000 7 2,565,000 19  
อุตสาหกรรมและการโยธา 5 1,070,000 4 5,497,000 2  
การเกษตร 18 36,260,000 - - 1  

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พาณิชย์ การ
ท่องเท่ียว และศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

เคหะและชุมชน - - 2  2  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 165,000 - - 8  
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

17  1 5,000 17  

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา/
นันทนาการ และการ
สาธารณสุข 

การศึกษา 15  3 53,730 15  
การสาธารณสุข 5  12 278,400 16  
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 282,000 2 60,000 1  

กีฬาและนันทนาการ - - 1 50,000 1 50,000 
งบกลาง 1 70,000 - - 1  

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

การรักษาความสงบภายใน 8 120,000 - - 7  
สังคมสงเคราะห ์ 8 80,000 - - 6  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 80,000 - - 4  
งบกลาง 3 5,607,600 - - 3  

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ย่ังยืน 

เคหะและชุมชน 3 410,000 - - 2  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 110,000   2  
การเกษตร 1 10,000 - - 1  

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 7 520,000 1 300,000 6  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 - - 1  
การรักษาความสงบภายใน - - 1 140,000 -  

 รวม 147  31 8,899,130 115  
 

 



 2. ผลการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ท่ีมีการเบิกจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

1.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน 250,000 224,000 220,800 กองช่าง 

2.โครงการปรับปรงุต่อเติมห้องน้ าหลังอาคารห้องประชุมพวงแสด 1 องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

200,000 168,000 165,000 
กองช่าง 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าน้ าเหมืองเสีย หมู่ที่ 2 
บ้านป่ายางมน เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 

1,600,000 1,507,000 1,188,000 
กองช่าง 

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมปรับปรงุถนน คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านป่ายางมนใหม่ 

250,000 172,000 169,000 
กองช่าง 

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง 550,000 316,000 310,000 กองช่าง 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคันทรีโฮม หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 473,000 473,000 456,000 กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านนากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 15,000 15,000 13,142 ส านักงานปลัด 

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 20,000 20,000 6,800 ส านักงานปลัด 

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง 20,000 20,000 14,480 ส านักงานปลัด 

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 25,000 25,000 11,630 ส านักงานปลัด 

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมศักยภาพงานคหกรรม 25,000 25,000 21,781 ส านักงานปลัด 

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมศักยภาพการท าอาหาร 20,000 20,000 7,547 ส านักงานปลัด 

13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ 5,000 5,000 3,477 ส านักงานปลัด 

14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร 15,000 15,000 9,575 ส านักงานปลัด 

15.โครงการอบรมให้ความรูคุ้ณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 2,130 
กองการศึกษาฯ 

16.โครงการสง่เสริมอนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานต าบลรอบเวียง 5,000 5,000 350 กองการศึกษาฯ 

17.โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน 5,000 5,000 330 กองการศึกษาฯ 

18.อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายตามโครงการด าเนินการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจงัหวัดเชียงรายประจ าปี
งบประมาณ 2562 

36,000 36,000 36,000 
 

ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข 

19.โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) 

208,000 196,000 
 
 
 

258,720 

กองการศึกษาฯ 

20.โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการ
สอน(รายหัว)ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) 

68,000 68,000 
กองการศึกษาฯ 

21.โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 

31,640 31,640 
กองการศึกษาฯ 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

22.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 82,600 76,700 244,611.90 กองการศึกษาฯ 

23.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านป่ายางมน 211,000 195,000 กองการศึกษาฯ 

24.อุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน 440,000 404,000 391,000 กองการศึกษาฯ 

25.โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง 5,000 5,000 210 กองการศึกษาฯ 

26.โครงการเยาวชนจิตอาสา 10,000 10,000 330 กองการศึกษาฯ 

27.อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 
และส่งเสริมของดีอ าเภอเมืองเชียงรายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 
“เจียงฮายเกมส์” 

50,000 50,000 43,196.67 
 
ส านักงานปลัด 

28.โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 15,000 15,000 10,200 ส านักงานปลัด 

29.โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด 30,000 30,000 22,675 ส านักงานปลัด 

30.โครงการสื่อสารความเสี่ยง รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

5,000 5,000 3,750 
ส านักงานปลัด 

31.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง 

30,000 30,000 21,086 
ส านักงานปลัด 

32.โครงการรอบรมใหค้วามรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 13,000 13,000 12,100 ส านักงานปลัด 

33.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

12,000 12,000 9,524 
ส านักงานปลัด 

34.โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ 100,000 100,000 63,546.90 ส านักงานปลัด 

35.โครงการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย 5,000 5,000 1,200 ส านักงานปลัด 

36.โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย 20,000 20,000 17,065 ส านักงานปลัด 

37.โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย 5,000 5,000 3,960 ส านักงานปลัด 

38.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1  
บ้านหนองด่าน 

20,000 20,000 20,000 
ส านักงานปลัด 

39.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2  
บ้านป่ายางมน 

20,000 20,000 20,000 
ส านักงานปลัด 

40.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3  
บ้านป่าบง 

20,000 20,000 20,000 
ส านักงานปลัด 

41.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5  
บ้านป่ายางมนใหม่ 

20,000 20,000 20,000 
ส านักงานปลัด 

42.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 76,000 76,000 76,000 ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

43.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้น าสตรี สู่การพัฒนาท้องถ่ินก้าวสู่ยุค 4.0 15,000 15,000 8,200 ส านักงานปลัด 

44.โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง 5,000 30,000 28,015 ส านักงานปลัด 

45.โครงการสงูวัยใส่ใจการเรียนรู ้ 15,000 15,000 9,990 ส านักงานปลัด 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

46.โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 5,000 5,000 450 ส านักงานปลัด 

47.โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการ 5,000 5,000 450 ส านักงานปลัด 

48.โครงการปรับปรงุสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 5,000 5,000 4,980 ส านักงานปลัด 

49.โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ 20,000 20,000 5,050 ส านักงานปลัด 

50.โครงการใหค้วามรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

20,000 20,000 15,360 
ส านักงานปลัด 

51.โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุ 10,000 15,000 12,700 ส านักงานปลัด 

52.โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว 10,000 15,000 3,030 ส านักงานปลัด 

53.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 20,000 20,000 10,498 ส านักงานปลัด 

54.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน 20,000 20,000 9,635 ส านักงานปลัด 

55.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,593,600 4,484,400 3,783,100 ส านักงานปลัด 

56.เบี้ยยังชีพคนพิการ 864,000 816,000 709,600 ส านักงานปลัด 

57.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 138,000 121,000 ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

58.โครงการปลูกต้นไม้อนุรักธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 10,000 10,000 3,870 ส านักงานปลัด 

59.โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควัน 10,000 15,000 3,600 ส านักงานปลัด 

60.โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 150,000 150,000 79,023 ส านักงานปลัด 

61.โครงการคัดแยกขยะ 10,000 10,000 5,435 ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

62.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และผู้น ากลุ่ม 
องค์กรต่างๆ 

300,000 300,000 245,005 
 

ส านักงานปลัด 

63.โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 50,000 50,000 49,880 ส านักงานปลัด 

64.โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 5,000 5,000 330 ส านักงานปลัด 

65.โครงการ 5 ส. 120,000 20,000 12,080 ส านักงานปลัด 

66.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย 50,000 10,000 7,850 ส านักงานปลัด 

67.อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

40,000 40,000 40,000 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 11,523,840 10,721,740 9,064,348.47 - 
 

 

 

 



3. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ท่ีไม่มีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

1.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพัก หมู่บ้านทรัพย์ธานี จ านวน 2 จุด หมู่
ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 

130,000 
 

130,000 กองช่าง รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 (กันเงิน) 
รอด าเนินการ ปี 2563 จึงไม่มีการเบิกจ่าย 
(แผนฯ 2561-2565 เพ่ิมเติมฯ 1/2562) 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง (ซอย1) 
บ้านหนองด่าน-หัวฝาย หมู่ที่ 1 

858,000 847,000 กองช่าง รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 (กันเงิน) 
รอด าเนินการ ปี 2563 จึงไม่มีการเบิกจ่าย 
(แผนฯ 2561-2565) 

3.โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อม   
ไหล่ทาง ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง 

150,000 128,000 กองช่าง รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 (กันเงิน) 
รอด าเนินการ ปี 2563 
จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

4.โครงการปรับปรงุพ้ืนสนามกีฬาในร่มและสร้าง
เวทีกิจกรรม บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 

250,000 216,000 กองช่าง รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 (กันเงิน) 
รอด าเนินการ ปี 2563 จึงไม่มีการเบิกจ่าย 
(แผนฯ 2561-2565 เพ่ิมเติมฯ 1/2562) 

5.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 4 (ผ02) 

300,000 143,510.44 กองช่าง มีการด าเนินงานโครงการ 

โดยใช้เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่
ดี ปีงบประมาณ 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าน้ าหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 20,000 ส านักงาน
ปลัด 

 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากการก าหนดช่วงเวลาการด าเนิน
โครงการ ของปีงบฯ 2562 กลุ่มเป้าหมาย
ประสบปัญหาการระบาดของโรคทางพืช ต้อง
เฝ้าระวังผลผลิตและส ารวจความเสียเพ่ือขอรับ
สินไหมทดแทนจากภาครัฐ จึงไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมได้ จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาด
เชียงราย 
 

200,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด 

 

มีการด าเนินงานโครงการ 

โดยใช้งบจากเงินรางวัล อปท.ดีเด่น ปี 61 

1.โครงการปรับปรงุภูมิทศัน์ที่ท าการ อบต.
รอบเวียง และในพ้ืนที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
160,000.- บาท 

2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงราย 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 143,510.44 บาท 
จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ อบต.รอบ
เวียง 

8.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

70,000 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

9.โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

10.โครงการประเพณีสรงน้ าพระ 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

11.โครงการประเพณีวันออกพรรษา 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

12.โครงการประเพณีเข้าพรรษา 30,000 20,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

13.โครงการท าบุญวันพระ 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

14.โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

15.โครงการตานก๋วยสลาก 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

16.โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุสม
ปรารถนา เดือน 5 เป็ง 

5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

17.โครงการไหว้คร ู 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

18.โครงการย้ิมใส ไหว้สวย 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

19.โครงการนาฏล้านนา 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

20.โครงการดนตรีพ้ืนบ้านแสนสนุก 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

21.โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสงัคมไทย
เข้มแข็ง 

5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

22.โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 

แต่โอนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่ 
เป็นโครงการอบรมใหค้วามรู้คุณธรรม 
จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบ
เวียง จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

23.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลรอบเวียง ตาม
โครงการประเพณีลอยกระทง 

100,000 70,000 กอง
การศึกษาฯ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากสภาวัฒนธรรมต าบลรอบเวียง ไม่
จัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน จึงไม่มี
การเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข 

24.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000 10,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

25.โครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

26.โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

27.โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

28.โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

29.โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 15,000 15,000 กอง
การศึกษาฯ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

30.โครงการสง่เสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน 

10,000 10,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

31.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่า
ยางมน 

10,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

32.โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด 50,000 20,000 กอง
การศึกษาฯ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 

จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

33.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

25,000 25,000 กอง
การศึกษาฯ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากไม่ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับ จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

34.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบล
รอบเวียงสัมพันธ์ 

50,000 40,000 กอง
การศึกษาฯ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
เน่ืองจากติดภารกิจส่วนตัวและไม่พร้อมในการ
ด าเนินโครงการฯ จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

35.โครงการรอบรมใหค้วามรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 5,000 5,000 ส านักงาน
ปลัด 

 

ไม่ไดด้ าเนินการ 

แต่โอนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่ 
เป็นโครงการอบรมใหค้วามรู้ป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

36.โครงการรอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ า 5,000 5,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 

แต่โอนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่ 
เป็นโครงการอบรมใหค้วามรู้ป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

 
37.อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายตามโครงการ
ผ่าตัดท าหมันเพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวที่เป็น
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

3,000 3,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ไม่จัดท า
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน จึงไม่มีการ
เบิกจ่าย 
 
 
 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

38.อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

100,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
แต่โอนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือต้ังเป็นรายการ
ใหม่ เป็น 
1.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 งบประมาณ 20,000 บาท 
2.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 งบประมาณ 20,000 บาท 
3.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 งบประมาณ 20,000 บาท 
4.อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 งบประมาณ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 80,000 บาท มีเงินคงเหลือ 
20,000 บาท     

จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

39.โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ 5,000 5,000 ส านักงาน
ปลัด 

มีการด าเนินงานโครงการ 
ด าเนินการบูรณการร่วมกับโครงการอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจึง
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

40.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ
การใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีก าหนดในการด าเนิน
โครงการ มีการปรับปรงุอาคารห้องประชุมที่ใช้
ส าหรับจัดกิจกรรม จงึได้มีการชะรอโครงการ
เพราะความไม่พร้อมของสถานที่ แต่เมื่อ
ปรับปรุงห้องประชุมแล้วเสร็จเป็นช่วง ใกลส้ิ้น
ปีงบประมาณ จึงได้พิจารณาใหจ้ัดโครงการใน
ปีถัดไป จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

41.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์ 3 
วัย เสริมเกราะป้องกันให้ครอบครัว 

20,000 20,000 ส านักงาน
ปลัด 

มีการด าเนินงานโครงการ 

โดยใช้งบจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)  
จ านวน 26,000.- บาท 

42.โครงการสร้างรอยย้ิมฟ้ืนฟูจิตใจคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

15,000 15,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

43.โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าท่ีสตร ี 10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากการด าเนินโครงการดังกล่าวใกล้เคียง
กับการด าเนินโครงการเชิดชสูตรีเก่งต าบลรอบ
เวียง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จึงได้ชะลอ
การด าเนินโครงการน้ี จึงไม่มีการเบิกจ่าย 
 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

44.โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

20,000 20,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่
จัดท าตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่สามารถประสานวิทยากรที่มี
ความรู้เฉพาะด้านมาด าเนินโครงการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนด าเนินงานได้ จึง
ไม่มีการเบิกจ่าย 

45.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ท้องถ่ินตามแนวทางประชารัฐ 

10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 
 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่
จัดท าตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่สามารถประสานวิทยากรที่มี
ความรู้เฉพาะด้านมาด าเนินโครงการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนด าเนินงานได้ จึง
ไม่มีการเบิกจ่าย 

46.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว 5,000 5,000 กอง
การศึกษาฯ 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

47.โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภัย 
และลดอุบัติภัยทางน้ า 

20,000 15,000 ส านักงาน
ปลัด 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนิน
โครงการร่วมกับโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเพ่ือประชาชน 

48.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร 10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนิน
โครงการร่วมกับโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเพ่ือประชาชน 

49.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
เน่ืองจากติดภารกิจส่วนตัวและไม่พร้อมในการ
ด าเนินโครงการฯ จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

50.โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

15,000 15,000 ส านักงาน
ปลัด 

มีการด าเนินงานโครงการ 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนิน
โครงการร่วมกับโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

51.โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือจัดท า/
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

30,000 30,000 ส านักงาน
ปลัด 

มีการด าเนินเนินโครงการ 
มีการจัดประชุมประชามคม  
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

52.ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000 200,000 ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
เน่ืองจากไม่มีการเลือกต้ัง จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

รวม 2,911,000 2,427,510.44 - - 

 



4. โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 แต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ  
และมีการด าเนินการแล้วในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

1.ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (บ้านนายหลง 
แสนวงค์มาฯ) 

270,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

2.ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (ซอย 2 เชื่อม
ถนนเดิม) 

76,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

3.ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (บ้านนางทิภาพร 
ทวีพร ฯ) 

140000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

4.ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (ซอย 6 เชื่อม
ถนนเดิม) 

220,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

5.ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (บ้านนายนุช ศรี
จักรฯ) 

290,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

6.ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน 
(ซอย 16) 

300,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

7.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน (ซอยบ้านนายนพ
พร ค าเครือ) 

66,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

8.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน (บ้านนายค า สาย
นาค าฯ) 

88,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

9.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน (บ้านนาย
สุย วงศ์ลาฯ) 

600,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

10.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง (ซอย 15) 440,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

11.ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสวนเยาวราช หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

12.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(บ้านนายปัญญา เทพอาจฯ) 

125,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

13.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(ถนนสาย2 บ้านนายหวิง นันทะนะฯ) 

500,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

14.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(ซอย 11 หมู่ 5 ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2) 

250,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

15.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(ซอย 6 ข้างวัดป่ายางมน) 

190,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

16.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(บ้านนายจันทร์แก้ สิทธิแก้วฯ) 

250,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

17.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
(บ้านนางจันทร์ดี ดวงปัญญารัตน์ ฯ) 

580,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

18.ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 150,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

19.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางและปรับปรุงผงัเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผังชุมชน 

300,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

20.ก่อสร้างห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง
มน 

300,000 กองการศึกษา 
กองช่าง 

ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

21.ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน 

300,000 กองการศึกษา 
กองช่าง 

ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

22.ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน 
(สวนแม่ระมิงถึงคลองชลประทาน) 

90,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

23.ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
(บ่อปลาทองเสงี่ยมฟาร์มถึงคลองชลประทาน) 

90,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

24.ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
(หนองก๊อบแก๊บถึงคลองชลประทาน) 

50,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

25.ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
(หลังบ้านนายสวัสด์ิ ถึงคลองชลประทาน) 

50,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

26.ก่อสร้างเข่ือนเรียงหินป้องกันตลิ่งพังล าน้ าเหมืองเสีย (เหมือง
หลังบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน 

500,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(ส่งประสานแผนฯ อ าเภอ) 
27.ขุดลอกล าเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน 90,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

28.ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน 90,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

29.ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

30.ขุดลอกล าเหมืองทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

31.ขุดลอกล าเหมืองทุ่งสันรวม หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

32.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 4 (ผ02) 

100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

33.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 5(ผ02) 

200,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

34.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองด่าน-คลอง
ชลประทาน บ้านหนองด่าน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย (ผ03) 

3,220,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(ประสานโครงการจงัหวัด) 

35.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5บ้านป่ายางมนใหม่ (ดอยสะเก็นฯ) 
(ผ05) 

1,100,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

36.ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าเหมืองเสีย หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมน
ใหม่ (ผ05) 

1,000,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

37.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ (ผ05) 
 

2,860,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 
 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

38.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง 
(ผ05) 

1,200,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

39.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง (ผ05) 1,100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

40.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านหนองหล่ม 
หมู่ 11 ต.เวียงชัย เชื่อม ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
(ผ05) 

11,100,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผนเทศบาล ต.ศิริเวียง
ชัย) 

41.ขุดลอกหนองน้ ากกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (ผ05) 300,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

42.ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าน้ ากรณ์ (ผ05) 1,000,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

43.ขุดลอกล าน้ ากกน้อยเชื่อม หมู่ 4 และหมู่ 7 บ้านป่างิ้ว  
(ผ05) 

500,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

44.ขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าน้ ากก (ผ05) 1,500,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

45.ขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าน้ าเหมืองเสีย-ล าน้ ากก (ผ05) 500,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

46.ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ าลาว (ผ05) 25,000,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

47.ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ ากก (ผ05) 6,000,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

48.ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องอาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร
และบริการประชาชน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

(ผ01 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2561) 

100,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว โดยใช้งบซ่อมแซม หมวด
ค่าใช้สอย 

49.ก่อสร้างถนนผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน 
ชร.ถ125-08 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เวียงชัย เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  
(ผ05 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2561) 

2,467,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผนเทศบาล ต.เวียง
เหนือ) 

50.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทาง ถนนหัว
ฝาย – ไร่แม่ฟ้าหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย (ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2561) 

858,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผน อ.เมืองเชียงราย) 

51.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทาง บ้านหัว
ฝาย – หนองด่าน หมู่ที่1ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2561) 

1,172,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผน อ.เมืองเชียงราย) 

52.ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพังล าเหมืองเสียท้ายประตูน้ า 
บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย (ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562) 

500,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผน อ.เมืองเชียงราย) 

53.ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพังล าเหมืองเสีย (หลังโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียราย) บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ต าบล
รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
(ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562) 

800,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผน อ.เมืองเชียงราย) 

54.ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพังล าเหมืองเสีย (เหมืองหลัง
บ้าน) บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  
(ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562) 

800,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการประสานแผน อ.เมืองเชียงราย) 



โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

55.ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บ้าน
หนองด่าน หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเวียง เชื่อมต่อต าบลดอยฮางและ
ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
(ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562) 

1,000,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(โครงการตามนโยบายรัฐบาล) 

56.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบริเวณห้องน้ า 
สาธารณะหาดเชียงราย หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว  ต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
(ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562) 

88,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(ด าเนินโครงการแล้ว โดยใช้งบประมาณ
จากเงินรางวัล อปท.ดีเด่น ปี 2561) 

57.ปูพ้ืนบล็อคคอนกรีตบริเวณหน้าห้องน้ าสาธารณะ 

หาดเชียงราย หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  
(ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562) 

77,000 กองช่าง ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

(ด าเนินโครงการแล้ว โดยใช้งบประมาณ
จากเงินรางวัล อปท.ดีเด่น ปี 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข 

58.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน) 

4,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

59.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงราย 7,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

60.ปรับปรุง ต่อเติม สนามกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง 200,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

61.ทัศนศึกษาดูงานและให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษแก่
เด็กและเยาวชนต าบลรอบเวียง 

20,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 
(มีการด าเนินโครงการ โดยไม่ใช้
งบประมาณ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

-    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

62.ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะหมู่บ้าน 250,000 ส านักงานปลัด ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

63.ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต.รอบเวียง และพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

100,000 ส านักงานปลัด ด าเนินการแล้ว ปีงบประมาณ 2561 

(โดยจ่ายจากเงินรางวัล อปท. ดีเด่น  
ปี2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

64.ส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

65.ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 
(หลักสูตรจัดต้ัง) (ผ01 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2561) 

140,000 ส านักงานปลัด ไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ 2562 

รวม 72,158,000 - - 

 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา ที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายแล้ว 

1. เงินบ าเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจ า) - - ⁄ 309,880.20 309,880.20 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (จัดซื้อกล้อง DLTV) 

- - ⁄ 21,900 21,900 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ           
บ้านหนองด่าน (หัวฝาย) หมู่ท่ี 1 ต.รอบเวียง     
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (เงินรางวัล อปท.      
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561) 

- - ⁄ 
 

143,510.44 143,510.44 
 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท าการ อบต.    
รอบเวียง และในพื้นท่ีรับผิดชอบ (เงินรางวัล อปท.      
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561) 

- - / 
 

165,185.21 160,000 
(เงินคงเหลือ 

5,185.21 บาท) 
5. เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 

- - / 
 

22,500 22,500 

6. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ 
อบต.รอบเวียง 

- - / 
 

40,000 40,000 

7. โครงการสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการแก่คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 

- - / 
 

21,950 21,950 

รวม   
 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา เงินรายจ่ายค้างจ่าย พ.ศ.2562   

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง (ซอย1) 
บ้านหนองด่าน-หัวฝาย หมูท่ี 1 

- / - 847,000 รอด าเนินการ 

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพัก หมู่บ้านทรัพย์ธานี จ านวน 2 จุด  
หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 

- / - 130,000 รอด าเนินการ 

3. โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาในร่มและสร้าง
เวทีกิจกรรม บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 

- / - 216,000 รอด าเนินการ 

4. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.พร้อมไหล่
ทาง ซอย 1 หมู่ท่ี 3 บ้านป่าบง 

- / - 128,000 รอด าเนินการ 

รวม   
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา เงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายแล้ว 

1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ชนิดช่องเดียว 
พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
บ้านป่ายางมนใหม่ ซอย 2 

- - / 189,000 
 

158,400 
 

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ชนิดช่องเดียว 
พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
บ้านป่ายางมนใหม่ ซอย 4 

- - / 331,000 326,700 
 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 บ้านป่า
ยางมนใหม่ (หมู่บ้านทรัพย์ธานี) 

- - / 1,598,000 1,054,000 
(อนุมัติ ปี 61 

เบิกจ่าย ปี 62) 
4. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต จ านวน 2 
ช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 3 บ้านป่าบง 

- - / 2,799,000 2,480,000 
(อนุมัติ ปี 61 

เบิกจ่าย ปี 62) 
5. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 

- - / 1,292,000 1,248,000 
(อนุมัติ ปี 61 

เบิกจ่าย ปี 62) 
6. โครงการปูพื้นสนามเด็กเล่นโดยใช้วัสดุท่ีมี
ส่วนผสมของยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
บ้านป่ายางมน 

- - / 186,000 185,000 
(อนุมัติ ปี 61 

เบิกจ่าย ปี 62) 

7. เบี้ยคนพิการ (ปีงบประมาณ 2559) - - / 16,000 16,000 
(รายจ่ายขอยกเว้น
ระเบียบจากผู้ว่าฯ) 

รวม   
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

โครงการที่ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการที่ 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ 

เคหะและชุมชน 19  19  
อุตสาหกรรมและการโยธา 7  2  
การเกษตร 17  1  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

เคหะและชุมชน -  2  
การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1  8  

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1  17  

3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา /
นันทนาการ และการสาธารณสุข 

การศึกษา 3  15  
การสาธารณสุข 1  16  
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4  1  

กีฬาและนันทนาการ -  1  
งบกลาง -  1  

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การรักษาความสงบภายใน 1  7  
สังคมสงเคราะห ์ 2  6  
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3  4  

งบกลาง -  3  
5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และย่ังยืน 

เคหะและชุมชน 1  2  
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

-  2  

การเกษตร -  1  
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป 2  6  
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

-  1  

การรักษาความสงบภายใน 1  -  
 รวม 63  115  

 

 
 
 
 
 
 
 



สว่นท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561 อบต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

61 72,685,000.00 63 68,873,000.00 67 68,120,000.00 67 68,120,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว 
และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

30 1,096,000.00 18 495,000.00 19 565,000.00 19 565,000.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา/นันทนากร และ
การสาธารณสุข 

35 2,007,000.00 47 1,791,600.00 50 2,075,600.00 49 2,072,600.00 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

27 5,397,000.00 22 5,817,600.00 22 6,261,600.00 23 6,871,600.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

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

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

9 575,000.00 9 820,000.00 9 820,000.00 9 820,000.00 

รวม 168 82,290,000.00 165 78,327,200.00 174 78,382,200.00 174 78,989,200.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 อบต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 
โครง
การ 

คิด
เป็น 

งบประมา
ณ 

คิด
เป็น 

จ านว
น 
โครง
การ 

คิด
เป็น 

งบประมา
ณ 

คิด
เป็น 

จ านว
น 
โครง
การ 

คิด
เป็น 

งบประมา
ณ 

คิด
เป็น 

จ านว
น 
โครง
การ 

คิด
เป็น 

งบประมา
ณ 

คิด
เป็น 

จ านว
น 
โครง
การ 

คิด
เป็น 

งบประมา
ณ 

คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

61.0 
36.
31 

72,685,0
00.00 

88.
33 

30.0 
23.
08 

13,836,0
00.00 

63.
92 

25.0 
30.
12 

10,542,8
00.00 

63.
09 

14.0 
19.
72 

4,768,80
0.00 

44.
53 

14.0 
20.
29 

4,768,80
0.00 

45.
42 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การท่องเท่ียว 
และศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

30.0 
17.
86 

1,096,00
0.00 

1.3
3 

30.0 
23.
08 

795,000.
00 

3.6
7 

19.0 
22.
89 

389,718.
00 

2.3
3 

19.0 
26.
76 

389,718.
00 

3.6
4 

19.0 
27.
54 

389,718.
00 

3.7
1 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา/นันทนากร และ
การสาธารณสุข 

35.0 
20.
83 

2,007,00
0.00 

2.4
4 

32.0 
24.
62 

1,754,72
0.00 

8.1
1 

18.0 
21.
69 

1,332,97
2.00 

7.9
8 

17.0 
23.
94 

1,104,96
5.28 

10.
32 

15.0 
21.
74 

895,917.
80 

8.5
3 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

27.0 
16.
07 

5,397,00
0.00 

6.5
6 

26.0 
20.
00 

4,694,50
0.00 

21.
69 

13.0 
15.
66 

4,302,18
0.00 

25.
74 

13.0 
18.
31 

4,302,18
0.00 

40.
17 

13.0 
18.
84 

4,302,18
0.00 

40.
97 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 

6.0 
3.5
7 

530,000.
00 

0.6
4 

4.0 
3.0
8 

185,000.
00 

0.8
5 

4.0 
4.8
2 

109,103.
00 

0.6
5 

4.0 
5.6
3 

109,103.
00 

1.0
2 

4.0 
5.8
0 

109,103.
00 

1.0
4 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

9.0 
5.3
6 

575,000.
00 

0.7
0 

8.0 
6.1
5 

380,000.
00 

1.7
6 

4.0 
4.8
2 

34,530.0
0 

0.2
1 

4.0 
5.6
3 

34,530.0
0 

0.3
2 

4.0 
5.8
0 

34,530.0
0 

0.3
3 

รวม 168.
0 

  
82,290,0
00.00 

  
130.
0 

  
21,645,2
20.00 

  83.0   
16,711,3
03.00 

  71.0   
10,709,2
96.28 

  69.0   
10,500,2
48.80 

  

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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3.3 รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561 อบต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
เดิม 

จ านวนโครงการ 
ที่เพิ่มและโอนมา 

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิก 

รวม 

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

53 8 0 61 

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การ
ท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

30 0 0 30 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนา
กร และการสาธารณสุข 

27 8 0 35 

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

27 0 0 27 

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

6 0 0 6 

6.ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 9 0 0 9 
รวม 152 16 0 168 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
 

3.4 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 อบต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ รวม 
1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

15 24.59 46 75.41 61 

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

19 63.33 11 36.67 30 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/
นันทนากร และการสาธารณสุข 

17 48.57 18 51.43 35 

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

13 48.15 14 51.85 27 

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

4 66.67 2 33.33 6 

6.ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

4 44.44 5 55.56 9 

รวม 72 42.86 96 57.14 168 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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รายงานสรุปด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

ประมาณการรายรับต้ังไว้ ทั้งสิ้น  24,500,000 บาท  
ประมาณการรายจ่ายต้ังไว้ทั้งสิ้น  24,500,000 บาท 

1. รายรับจริง  แยกเป็น 
1.1 รายรับจากเงินงบประมาณ แยกเป็น 
1.หมวดภาษีอากร    755,058.00  บาท 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 89,856.00  บาท 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   1,496,473.84  บาท 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    61,090.71  บาท 
5.หมวดภาษีจัดสรร    16,165,176.13  บาท 
6.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    8,019,430.00  บาท 
รวมรายรับจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น    26,587,084.68   บาท 

 

1.2 รายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 657,575.85  บาท 
รวมรายรับทั้งสิ้น       27,244,660.53   บาท 

 
2. รายจ่ายจริง  แยกเป็น 
2.1 รายจ่ายจากเงินงบประมาณ แยกเป็น 
1.งบกลาง      4,659,071.80  บาท 
2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    1,603,765.00  บาท 
3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     6,321,069.26  บาท 
4.ค่าตอบแทน      1,313,00.35  บาท 
5.ค่าใช้สอย      2,146,947.34  บาท 
6.ค่าวัสดุ      687,209.82  บาท 
7.ค่าสาธารณูปโภค     347,049.67  บาท 
8.ค่าครุภัณฑ์      987,530.00  บาท 
9.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     3,392,500.00  บาท 
10.รายจ่ายอื่น      11,000.00  บาท 
11.เงินอุดหนุน      519,400.00  บาท 
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น     21,988,543.24   บาท 

2.2 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ทั้งสิ้น     657,575.85  บาท 

2.3 รายจ่ายจากเงินสะสม ทั้งสิ้น        3,035,000.00  บาท 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น        25,681,1190.09   บาท 

หน้า 58 
ส่วนท่ี 4   

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



 
สรุปความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. จากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการพัฒนาท้ังหมด  168 โครงการ  

2. โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จ านวน 130 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.39 ของโครงการพัฒนาท้ังหมด เป็นงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน 21,645,220.- บาท  
 3. โครงการท่ียังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 38 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.61 ของโครงการ
พัฒนาท้ังหมด 
 การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/       
ลงนามในสัญญา รวม 83 โครงการ จ านวนเงิน 16,711,303 บาท  มีเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ 
จ านวนเงิน 10,709,296 บาท รอเบิกจ่าย 12 โครงการ เป็นเงิน 6,002,006.72 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
อนุมัติงบประมาณ   จ านวน 30 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 13,836,000.-  บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา    จ านวน 25 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 10,542,800.-  บาท 

 เบิกจ่าย    จ านวน 14 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 4,768,800.-    บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณชิย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

อนุมัติงบประมาณ   จ านวน 30 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 795,000.-   บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน 19 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 389,718.-   บาท 
เบิกจ่าย    จ านวน 19 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 389,718.-   บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
อนุมัติงบประมาณ   จ านวน 32 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 1,754,720.- บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      จ านวน 18 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 1,332,972.- บาท 
เบิกจ่าย    จ านวน 17 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 1,104,965.28 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
อนุมัติงบประมาณ   จ านวน 26 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 4,694,500.- บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา    จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 4,302,180.- บาท 
เบิกจ่าย       จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 4,302,180.- บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
อนุมัติงบประมาณ   จ านวน  4 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 185,000.-   บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      จ านวน  4 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 109,103.-   บาท 
เบิกจ่าย    จ านวน  4 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 109,103.-   บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
อนุมัติงบประมาณ   จ านวน  8 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 380,000.-   บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา      จ านวน  4 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 34,530.-     บาท 

    เบิกจ่าย     จ านวน  4 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 34,530.-     บาท 
 

หน้า 59 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 



1. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 74 คน สรุปได้ดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็น % 
ชาย 49 66.2 
หญิง 25 33.8 

 
2. อายุ   

อาย ุ จ านวน (คน) คิดเป็น % 
ต่ ากว่า 20 ปี - - 
20 – 30 ปี 2 2.7 
31 – 40 ปี 11 14.9 
41 – 50 ปี 21 28.4 
51 – 60 ปี 27 36.5 
60 ปีขึ้นไป 13 17.6 

 
3. การศึกษา     

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็น % 
ประถมศึกษา 37 50 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 31.1 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 2.7 
ปริญญาตร ี 10 13.5 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 2.7 
อื่น ๆ - - 

       
4. อาชีพหลัก       

อาชีพหลัก จ านวน (คน) คิดเป็น % 
รับราชการ 7 9.5 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1.4 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12 16.2 
รับจ้าง 19 25.7 
นักเรียน/นักศึกษา - - 
เกษตรกร 32 43.2 
อื่น ๆ 3 4.1 

       หน้า 60 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 



( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.9 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.9 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.9 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.8 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.6 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณชิย์ การท่องเที่ยวและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.7 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.8 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.8 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.9 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.7 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ การสาธารณสุข 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.8 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 

หน้า 61 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 



( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.9 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.7 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.7 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.6 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.6 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.7 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.7 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.9 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.6 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 

 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม 
(ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 74 คน สรุปได้ดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็น % 
ชาย 49 66.2 
หญิง 25 33.8 

 
2. อายุ   

อาย ุ จ านวน (คน) คิดเป็น % 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 30 ปี 2 2.7 
31 – 40 ปี 11 14.9 
41 – 50 ปี 21 28.4 
51 – 60 ปี 27 36.5 
60 ปีข้ึนไป 13 17.6 

 
3. การศึกษา     

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็น % 
ประถมศึกษา 37 50 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 31.1 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 2.7 
ปริญญาตร ี 10 13.5 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 2.7 
อื่น ๆ 0 0 

       
4. อาชีพหลัก       

อาชีพหลัก จ านวน (คน) คิดเป็น % 
รับราชการ 7 9.5 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1.4 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12 16.2 
รับจ้าง 19 25.7 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
เกษตรกร 32 43.2 
อื่น ๆ 3 4.1 
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ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในภาพรวมมากน้อยเพยีงใด  
ล าดับ ความพึงพอใจ พอใจมาก 

(ร้อยละ) 
พอใจ 

(ร้อยละ) 
ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 



1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 33.8 66.2 - 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 41.9 55.4 2.7 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 36.5 60.8 2.7 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 36.5 60.8 2.7 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35.1 59.5 5.4 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 33.8 60.8 4.1 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
33.8 63.5 2.7 

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.4 66.2 5.4 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.4 64.9 2.7 

 
หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียงเท่าใด  

ล าดับ ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.6 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.6 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.6 
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