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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

 

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดและ         
เปนหน่วยดําเนินการซึ่งทําหนาที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
แกประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชน์สุขแกประชาชนเปนประการสําคัญ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการที่ตรวจสอบวา แผนงาน/โครงการตางๆ             
ที่ไดดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงคและมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นมากนอยเพียงใด  ตลอดจนทราบถึงขอบกพรองและ
แนวทางในการแกไขปญหาความเดือดร้อนของประชาชน  องคการบริหารสวนตําบลรอบเวียง ไดกําหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนงานไปสู่การปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยในปงบประมาณ 2557          
ไดกําหนดยุทธศาสตรไว  7 ดาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้รวบรวมและจัดทํารายงายฉบับนี้ขึ้น           
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาองคการบริหารสวนตําบลรอบเวียง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง และ
ประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
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ส่วนที่ 1 
 

วิธีการติดตามและประเมนิผล 
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  1 เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 

  2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

  3 เพ่ือนําไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
 

1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดําเนินงานการจัดสรร
ทรัพยากร (input) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) 
ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานการติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของ
โครงการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานต่าง 
ๆ ได้ดําเนินการไปตามแผนที่วางไว้  

2. การประเมินผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation) เป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้
ทรัพยากร/ปัจจัยต่างๆ อย่างไร มีการดําเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่กําหนด
หรือไม่ ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สําคัญ         
3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact)  
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และ         
มีแนวทางอ่ืนที่ดีกว่าที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ เพียงใด เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต /
ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดําเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output) ของโครงการ/แผนงาน  

  ประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย         
ที่กําหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทําให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลว 

  ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ได้กําหนด
ไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลรอบเวียง ไดประเมินใน  7  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
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ส่วนที่ 2 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจ
การปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. 2537  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตําบลรอบเวียง  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  เมื่อ
วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.2538   
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงมีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่  ตําบลรอบเวียง  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจํานวนหมู่บ้านรวม  5 หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมี
พ้ืนที่แยกกันเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 
 

 1. พ้ืนที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพ้ืนที่  3  หมู่บ้านคือ หมู่  2  บ้านป่ายางมน , หมู่  3  บ้านป่าบง และ   
หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม่     มีพ้ืนที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพ้ืนที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตตําบลริมกก  อําเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตตําบลเวียงชัย  อําเภอเวียงชัย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตําบลเวียงเหนือ  อําเภอเวียงชัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย 
 

2. พ้ืนที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพ้ืนที่ 2  หมู่บ้านคือ หมู่  1  บ้านหนองด่าน,หมู่  4  บ้านป่างิ้ว มีพื้นท่ี
ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตตําบลแม่ยาวอําเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตตําบลป่าอ้อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตตําบลดอยฮาง  อําเภอเมืองเชียงราย 

ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง จํานวน  3,828  คน  แยกเป็น       
ชาย  1,794  คน   หญิง   2,034  คน  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด   1,513 ครัวเรือน     

หมู่บ้าน/หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 487 485 527 1,012 

บ้านป่ายางมน  หมู่ที่ 2 338 379 433 812 
บ้านป่าบง  หมู่ที่ 3 338 274 315 589 
บ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 123 61 75 136 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 223 258 306 564 
ทะเบียนบ้านกลาง 4 337 378 715 
รวม 1,513 1,794 2,034 3,828 

 
(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองเชียงราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
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วิสัยทัศน์ ( Vision ) ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
     “ ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส” 

พันธกิจ ( Mission) หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อ    
   การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
3. จัดให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  
4. ส่งเสริมการศึกษา  
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา  
6. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
7. บํารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว  
9. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  
11. จัดให้มีการบํารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ํา และจัดการด้านการจราจร 
 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่ 
    นักท่องเที่ยว 
  3. จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  4. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  5. เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
  6. เพ่ือบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  7. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  8. เพ่ือป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
  9. เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  10. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  11. เพ่ือจัดให้มีการบํารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ํา และจัดการด้านการจราจร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
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ส่วนที่ 3 



การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนสามปีแล้ว 

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

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง................ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ                 

การพัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
      และแผนพัฒนาสามปี 

  

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
      และแผนพัฒนาสามปี 
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 



ชี้แจง:  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามปี                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

(รวม 4  ไตรมาส) 
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

 
 

ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 2557 ปีท่ี 2  2558 ปีท่ี 3  2559 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การขจัดความยากจน - - 4 200,000 2 100,000 6 300,000 
2. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐานและ
บริการสาธารณะ 

10 10,110,000 14 5,440,000 17 8,950,000 41 24,500,000 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคมและการเมือง 

25 2,896,000 25 2,896,000 23 5,346,000 73 11,138,000 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 990,000 6 1,390,000 3 820,000 13 3,200,000 
5.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3 1,150,000 3 1,550,000 2 1,500,000 8 4,200,000 

6. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

18 6,515,000 13 6,530,000 8 6,080,000 39 19,335,000 

7. การส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

11 590,000 8 2,340,000 2 50,000 21 2,980,000 

รวม 71 22,251,000 73 20,346,000 57 22,846,000 201 65,653,000 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี 2557 



ยุทธศาสตร์ โครงการที่แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่มีการ
ยกเลิก 

โครงการที่มีการ
เพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การขจดัความ
ยากจน 

- - - - - - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

7 9.86 1 1.41 - - 2 2.82 - - 10 14.08 

3. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์สังคม
และการเมือง 

17 23.94 - - - - 8 11.27 - - 25 35.21 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1.41 - - - - 3 4.23 - - 4 5.63 
5. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

3 4.23 - - - - - - - - 3 4.23 

6. ส่งเสริมการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

15 21.13 - - - - 3 4.23 - - 18 25.35 

7. การส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

8 11.27 - - - - 3 4.23 - - 11 15.49 

รวม 51 71.83 1 1.41 - - 19 26.76 - - 71 100 
  จากผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีจํานวนโครงการทั้งหมด 71 โครงการ 
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 โครงการ รวมเป็น 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.24      
ส่วนโครงการที่มีการยกเลิก จํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.76 
 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2557 

5.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2557 (รายจ่ายตามข้อบัญญัติฯจ าแนกตามหมวด) 
 

รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 10.34 - - 1,620,720 10.34 
2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,957,817 25.25 - - 3,957,817 25.25 
3. หมวดค่าตอบแทน 1,355,100 8.65 - - 1,355,100 8.65 
4. หมวดค่าใช้สอย 2,358,080.75 15.04 - - 2,358,080.75 15.04 
5. หมวดค่าวัสดุ 951,924.97 6.07 - - 951,924.97 6.07 
6. หมวดค่าสาธารณูปโภค 300,343.99 1.92 - - 300,343.99 1.92 
7. หมวดรายจ่ายอื่น 864,121 5.51 - - 864,121 5.51 
8. หมวดเงินอุดหนุน 566,040 3.61 - - 566,040 3.61 
9. หมวดค่าครุภัณฑ์ 357,022 2.28 - - 357,022 2.28 
10. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,769,267 17.67 - - 2,769,267 17.67 
12. งบกลาง 573,741.52 3.66 - - 573,741.52 3.66 

รวม 15,674,178.23 100 - - 15,674,178.23 100 
 

7 
5.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2557 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 



 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การขจัดความยากจน - - - - - - 
2. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน
และบริการสาธารณะ 

2,636,367 32.34 3,114,190.17 38.21 5,750,557.17 70.55 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม
และการเมือง 

1,394,508 17.11 - - 1,394,508 17.11 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 148,841 1.83 - - 148,841 1.83 
5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

96,400 1.18 - - 96,400 1.18 

6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดี 

614,670 7.54 57,048 0.70 671,718 8.24 

7. การส่งเสริมการรักษาความมัน่คง
ของรัฐ 

89,134 1.09 - - 89,134 1.09 

รวม 4,979,920 61.09 3,171,238.17 38.91 8,151,158.17 100 
 

 
6 ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

1. เบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ - -  258,000 258,000 
2. เบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ - -  2,690,400 2,690,400 
3. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

 -  66,300 66,300 

รวม - - - 3,014,700 3,014,700 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การขจัดความยากจน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ดําเนินการ

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

- - - - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ดําเนินการ

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการหมู่บ้าน  
บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5 (จ่ายจากเงินรายได้ 866,026 บาท 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 229,426  บาท) 

1,095,452 อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.2 329,600 แล้วเสร็จ 
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ํา คสล. ม.5 42,815 แล้วเสร็จ 
4 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา คสล. ม.1 252,500 แล้วเสร็จ 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. มีฝาปิด ม.4 196,000 แล้วเสร็จ 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. มีฝาปิด ม.2 116,000 แล้วเสร็จ 
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ ม.5 204,000 แล้วเสร็จ 
8 โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย ม.3 321,000 แล้วเสร็จ 
9 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารและหลังคาสํานักงาน 79,000 แล้วเสร็จ 

  รวม 2,636,367   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ดําเนินการ

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,575 แล้วเสร็จ 
2 โครงการพนักงาน อบต.ประจําหมู่บ้าน 1,250 แล้วเสร็จ 
3 โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ 20,900 แล้วเสร็จ 

4 
โครงการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานและทัศนศึกษาการดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริ 142,730 แล้วเสร็จ 

5 โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจําตําบลรอบเวียงสัมพันธ์ 54,838 แล้วเสร็จ 
6 โครงการจัดประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2557 27,495 แล้วเสร็จ 
7 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 4,900 แล้วเสร็จ 
8 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 450 แล้วเสร็จ 
9 โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 17,300 แล้วเสร็จ 
10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 33,685 แล้วเสร็จ 

9 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ดําเนินการ

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ 4,984 แล้วเสร็จ 
12 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 55,880 แล้วเสร็จ 
13 โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด 23,340 แล้วเสร็จ 
14 โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด 10,046 แล้วเสร็จ 
15 โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย 10,050 แล้วเสร็จ 
16 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท 75,000 แล้วเสร็จ 
17 โครงการให้ความรู้ด้านภาษีประชาชน 450 แล้วเสร็จ 
18 จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 224,000 แล้วเสร็จ 
19 โครงการสืบชะตาหลวง อบต. 11,900 แล้วเสร็จ 
20 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 73,148.56 แล้วเสร็จ 
21 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านป่ายางมน 170,746.67 แล้วเสร็จ 
22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมน (ค่าอาหารกลางวัน) 355,040 แล้วเสร็จ 
23 อุดหนุน อ.เมืองเชียงราย (โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ

ดําเนินงานจัดกิจกรรของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย 
36,000 แล้วเสร็จ 

24 โครงการติดตั้งชุดเครื่องเสียงแบบลําโพงติดผนัง 16,800 แล้วเสร็จ 
  รวม 1,394,508   

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ดําเนินการ

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดเชียงราย 70,700 แล้วเสร็จ 
2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร 10,670 แล้วเสร็จ 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 13,026 แล้วเสร็จ 
4 โครงการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านช่างพ้ืนฐาน 5,100 แล้วเสร็จ 
5 โครงการอบรมหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 19,050 แล้วเสร็จ 
6 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ําหมักชีวภาพ 3,450 แล้วเสร็จ 
7 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําขนมไทย 26,845 แล้วเสร็จ 

  รวม 148,841   
 
 
 
 
 
 

10 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ดําเนินการ(บาท) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการคัดแยกขยะ 450 แล้วเสร็จ 
2 โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 2,950 แล้วเสร็จ 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.รอบเวียง 93,000 แล้วเสร็จ 
  รวม 96,400   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ดําเนินการ(บาท) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการ 5 ส 103,413 แล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ สอบต. 
195,810 แล้วเสร็จ 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,334 แล้วเสร็จ 
4 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 450  
5 โครงการกฎหมายและประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน 10,522 แล้วเสร็จ 
6 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการปฏบิัติราชการตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 2540 16,630 แล้วเสร็จ 
7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านกลุ่มพลังมวลชน 12,141 แล้วเสร็จ 
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เครื่องบันทึกภาพ) 59,000 แล้วเสร็จ 
9 จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมอุกรณ์และการตดิตั้ง 90,000 แล้วเสร็จ 
10 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภ ู 45,000 แล้วเสร็จ 
11 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์สําหรบังานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง(กองคลัง) 49,400 แล้วเสร็จ 
12 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์สําหรบังานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง(กองช่าง) 24,700 แล้วเสร็จ 
13 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์สําหรบังานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 13,900 แล้วเสร็จ 
 รวม 614,670  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การส่งเสริมและรักษาความม่ันคงของรัฐ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ดําเนินการ(บาท) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ 19,434 แล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยสําหรับประชาชน 9,150 แล้วเสร็จ 
3 โครงการฝึกอบรมป้องกันและซักซ้อมแผนการป้องกันแผ่นดินไหว 8,450 แล้วเสร็จ 
4 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 600 แล้วเสร็จ 
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ ป้ายสาเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่งใส 16,000 แล้วเสร็จ 
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟกระพริบเตือนอันตราย 15,500 แล้วเสร็จ 
7 อุดหนุน อ.เมืองเชียงราย(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 20,000 แล้วเสร็จ 
 รวม 89,134  

 
 

11 
 



แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  

หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย……. 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ……....…………..………………………………….. 
 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ  2557 
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การขจัดความยากจน - - 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 10 8 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 25 17 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 1 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 3 
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 18 15 
7. การส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 11 8 

รวม 71 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตอนที่ 1 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

เพศ ชาย   64 คน  คิดเป็น 47.40 %   

 หญิง   71 คน  คิดเป็น 52.59 % 
อายุ ต่ํากว่า 20 ปี -  

20 – 39 ปี  41 คน  คิดเป็น 30.37 %   

40 ปี ขึ้นไป  94 คน  คิดเป็น  96.62%  
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ไม่ได้รับการศึกษา -   
ประถมศึกษา  66 คน  คิดเป็น 48.88 %   

มัธยมศึกษา  32 คน  คิดเป็น 23.70 % 

 ปวช. / ปวส. / ปวท. / อนุปริญญา 19 คน  คิดเป็น 14.07 %   

ปริญญาตรี  16 คน  คิดเป็น 11.85 % 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน  คิดเป็น  1.48 % 

ตอนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
ล าดับที่ 

ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1 การขจัดความยากจน 
 

จํานวน 50 คน 

คิดเป็น 37.03 % 
จํานวน 80 คน 

คิดเป็น 59.25 % 

จํานวน 5 คน 

คิดเป็น 3.75 % 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

จํานวน 53 คน 

คิดเป็น 39.25 % 

จํานวน 80 คน 

คิดเป็น 59.25 % 

จํานวน 2 คน 

คิดเป็น 1.48 % 

3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
 

จํานวน 46 คน 

คิดเป็น 34.07 % 

จํานวน 87 คน 

คิดเป็น 64.44 % 

จํานวน 2 คน 

คิดเป็น 1.48 % 

4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และการเกษตร 

จํานวน 30 คน 

คิดเป็น 22.22 % 

จํานวน 99 คน 

คิดเป็น 73.33 % 

จํานวน 4 คน 

คิดเป็น 4.44 % 

5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน 46 คน 

คิดเป็น 34.07 % 

จํานวน 82 คน 

คิดเป็น 60.74 % 

จํานวน 7 คน 

คิดเป็น 5.18 % 

6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

จํานวน 47 คน 

คิดเป็น 34.81 % 

จํานวน 85 คน 

คิดเป็น 62.96 % 

จํานวน 3 คน 

คิดเป็น 2.22 % 

7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 

จํานวน 46 คน 

คิดเป็น 34.07 % 

จํานวน 86 คน 

คิดเป็น 63.70 % 

จํานวน 3 คน 

คิดเป็น 2.22 % 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
- อบต.ควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
- ควรจะเพิ่มหัวข้อยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี ้
- ควรหาแนวทางในการกําจัดขยะในชุมชนอย่างถาวร และพฒันาดําเนนิงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารทีไ่ด้ให้ไว้ 
- อบต. ควรมงีบอุดหนุนให้หมู่บ้านเพิ่ม 
- ควรเพิ่มศักภาพในท้องถิ่นให้ดีกว่าเดิมและอย่างยั่งยืนตลอดไป 
- ควรพัฒนาและสง่เสริมสนบัสนนุด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตอนที่ 1 

1. ข้อมูลทั่วไป 

เพศ ชาย   64 คน  คิดเป็น 47.40 %   

 หญิง   71 คน  คิดเป็น 52.59 % 
อายุ ต่ํากว่า 20 ปี -  

20 – 39 ปี  41 คน  คิดเป็น 30.37 %   

40 ปี ขึ้นไป  94 คน  คิดเป็น  96.62%  
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ไม่ได้รับการศึกษา -   
ประถมศึกษา  66 คน  คิดเป็น 48.88 %   

มัธยมศึกษา  32 คน  คิดเป็น 23.70 % 

 ปวช. / ปวส. / ปวท. / อนุปริญญา 19 คน  คิดเป็น 14.07 %   

ปริญญาตรี  16 คน  คิดเป็น 11.85 % 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน  คิดเป็น  1.48 % 

 
ตอนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในภาพรวม 
 

ล าดับ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 48 คน 

คิดเป็น 35.55 % 

จํานวน 86 คน 

คิดเป็น 63.70 % 

จํานวน  1 คน 

คิดเป็น 0.74 % 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 45 คน 

คิดเป็น 33.33 % 

จํานวน 88 คน 

คิดเป็น 65.19 % 

จํานวน  2 คน 

คิดเป็น 1.48 % 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 55 คน 

คิดเป็น 40.74 % 

จํานวน 78 คน 

คิดเป็น 57.78 % 

จํานวน  2 คน 

คิดเป็น 1.48 % 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 

จํานวน 50 คน 

คิดเป็น 37.03 % 

จํานวน 84 คน 

คิดเป็น 62.22 % 

จํานวน 1 คน 

คิดเป็น 0.74 % 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 54 คน 

คิดเป็น 40 % 

จํานวน 78 คน 

คิดเป็น 57.78 % 

จํานวน 3 คน 

คิดเป็น 2.22 % 

6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

จํานวน 49 คน 

คิดเป็น 36.29 % 

จํานวน 84 คน 

คิดเป็น 62.22 % 

จํานวน  2 คน 

คิดเป็น 1.48 % 

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

จํานวน 58 คน 

คิดเป็น 42.96 % 

จํานวน 76 คน 

คิดเป็น 56.30 % 

จํานวน 1 คน 

คิดเป็น 0.74 % 

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

จํานวน 57 คน 

คิดเป็น 42.22 % 

จํานวน 78 คน 

คิดเป็น 57.78 % 

- 

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 57 คน 

คิดเป็น 42.22 % 

จํานวน 77 คน 

คิดเป็น 57.04 % 

จํานวน 1 คน 

คิดเป็น 0.74 % 
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ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
- ควรเพิ่มงบประมาณโครงการต่างๆ 
- เจ้าหน้าที่ทุกส่วนควรมีส่วนร่วมกับประชาชนเพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคยกับประชาชน เพ่ือให้การทํางานสะดวกข้ึน 
- อยากให้ อบต. หางบประมาณมาช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ิมข้ึน 
- ควรสร้างสาธารณประโยชน์ให้เพียงพอ ในส่วนที่ในบางพ้ืนที่ยังไม่มี 
- อบต.ควรมีการตรวจสอบโครงการต่างๆให้ละเอียด เช่น โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ควรมีการแจ้งผลการดําเนินงานของ อบต. ทั้งในที่สาธารณะและท่ีประชุมประชาคมในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

- ประชาชนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในกระบวนการเรื่องการติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร ทําให้ข้อมูลที่ได้
ไม่สมบูรณ์ 
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สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาแผนฯ และเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นการพัฒนาในปีต่อไป 
 

 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ หมายเหตุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่1 
ด้านการขจัดความยากจน ไม่มี โครงการ/
กิจกรรม บรรจุอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ/กิจกรรม ในการออกประชาคม
จัดทําแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
3. ความเข้าใจของประชาชนในการจัดทํา
ประชาคมจัดทําแผนฯ 

- ผู้บริหารควรเพิ่มความสําคัญให้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การขจัดความยากจน และในปีงบประมาณต่อไป
เห็นควรเพิ่มโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ในด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ด้านการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจนตาม
แนวนโยบายขอรัฐบาลให้เข้มแข็งขึ้น และด้านการ
สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น แต่ต้องเป็นความ
ต้องการที่มาจากข้อเสนอจากชุมชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาด้วย 
 
 
- ในการออกประชาคมจัดทําแผนพัฒนาฯ ควรมี
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการแต่ละ
โครงการที่ได้นําเสนอเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
อย่างแท้จริง และควรมีผู้บริหารร่วมวิเคราะห์
ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านด้วย 
 
 
- ในการออกประชาคมจัดทําแผนฯ ควรชี้แจง
ประชาชนให้เข้าใจในการนําเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุลงในแผนสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ควรเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน และ
แต่ละหมู่บ้านควรเสนอโครงการไม่มากเกินไปโดย
เสนอโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณของ 
อบต.ด้วย และหากมีการเสนอโครงการมากเกินไป
และนํามาบรรจุลงในแผนพัฒนาแต่ไม่สามารถ
นํามาปฏิบัติได้ทุกโครงการ ก็จะทําให้การประเมิน
แผนพัฒนาขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลแผนได้ 
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบ ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ หมายเหตุ 
4. ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้และร่วมกันตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จาก
ประเมินความพึงพอใจ การติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปกติมีการดําเนินการโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
ขั้นตอนดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       
ตามระเบียบฯ อยู่แล้ว แต่ขอเสนอเสนอให้เพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน         
ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งที่เน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ 
โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ทางคมนาคม ถนน ทางระบายน้ํา โครงการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์   
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ ซึ่งควรจะ
มีกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน    
เข้ามาร่วมตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น อาทิ               
การประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซด์ของ อบต. การทํา
เป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม และร่วมกันตรวจสอบ โดยผ่านทางหอ
กระจายข่าวของหมู่บ้าน 
 
 
- จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากประเมิน
ความพึงพอใจ การติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในข้อที่ว่า อบต. ควรมี
งบอุดหนุนให้หมู่บ้านเพิ่มนั้น เห็นว่าควรชี้แจง
หลักเกณฑ์และระเบียบในการขอรับเงินอุดหนุน
ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าใจ เพราะบาง
โครงการ/กิจกรรม อบต.ไม่สามารถอุดหนุนให้ได้
เนื่องจากไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. และ
เห็นว่าโครงการที่ อบต. ไม่สามารถอุดหนุนให้
หมู่บ้านได้ผู้บริหารควรจะหางบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นๆมาสนับสนุนด้วย 
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สรุป  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จากผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ปี 2557  จํานวน 
71 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้  52 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 73.24  อยู่ในระดับดี และจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างโดยแบบประเมินความพึงพอใจแต่ละหมู่บ้านผลการ
ประเมินในการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งถือว่าได้มีการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง มีการใช้งบประมาณได้คุ้มค่ากับผลงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จใน
แต่ละโครงการ  
 
 
 

                   (ลงชื่อ)          ประเสริฐ  สะสม 
                                      (นายประเสริฐ  สะสม) 

               ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


