
แบบรายงานผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

โครงการ...................................................................................................................... .............. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 

รายงาน ณ วันที่................ เดอืน......................... พ.ศ..................  

1. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
...................................................................................................... ........................................... 
2. งบประมาณ 

 2.1 งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน.........................................บาท 

 2.2 งบประมาณท่ีได้ใช้ไปในการด าเนินงานโครงการ...................................บาท 

 2.3 งบประมาณคงเหลือ.................................................บาท (ถ้ามี) 
3. ผลการด าเนินการ 

 3.1 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 
เลขที่ ........./.......... วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............ได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ..........และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ........... 
 3.2 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งส าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จ านวน..........ฉบับ 

จ านวนเงิน.......................บาท(............................................)ของการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 

มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

 3.3 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จ านวน ...........................................บาท 

คืนมาพร้อมหนังสือนี้ 
 3.4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร).............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................... ............... 
4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก...........................................................  
จึงขอส่งเงินคืน จ านวน................................บาท (...........................................................) มาพร้อมหนังสือนี้ 
 
     
 
 

    ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)  
          (.........................................................) 
    ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนประกอบของรูปเล่มรายงาน 

ผลการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

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

 

สว่นที ่1 กรอกข้อมลูตามแบบติดตามและประเมนิผลโครงการ 

สว่นที ่2 หลกัฐานการเบกิจา่ย 

1. ใบส าคัญรับเงิน (กรณีไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน) หรือใบเสร็จรับเงิน 

รวมถึงกรณีเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุกรณีเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกสารที่
ปรากฎได้ว่ามีการน าเงินงบประมาณไปด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

2. ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินคืน อบจ.ชร กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดท าโครงการ (ถ้ามี) 

3. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

4. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (กรณีหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนมีการติดตามและ
ประเมินผลตนเอง) 

สว่นที ่3 ภาคผนวก 

1. รูปภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่1 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ  หมวดเงินอุดหนุน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ว่าเป็นไป
        ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
        จากการด าเนินโครงการได้ทั้งในเชิงบวกและลบ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
.......................................................................................................................................... ................................. 
ก. ชื่อโครงการ................................................................................... .................................................................. 
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ......................................................................................................... ............................. 
ค. ระยะเวลาด าเนินการ.............วัน  เริ่มต้น........................................................สิ้นสุด............................ ......... 
ง. งบประมาณ.................................................................................................................. ................................... 
จ. ลักษณะโครงการ 
   ตามนโยบาย 1.นโยบายด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
 6. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 7.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
   เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ตอนที1่... 
 



-2- 
ตอนที ่1 สถานภาพของโครงการ 
1.1 ลกัษณะโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
1.2 สถานภาพโครงการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น 
 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดข้ึนแล้วเป็นระยะ 
 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
1.3 ความกา้วหน้าในการด าเนนิโครงการ 
1.3.1 ผลการด าเนินงาน 
 ระหว่างวันที่........................................ถึงวันที่...........................................................  
1.3.2 คุณภาพของงาน 
 เป้าหมายคุณภาพที่ต้องการ....................................................................... ............................................... 
ผลที่ได้รับ
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................. .......................... 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย    ตามเป้าหมาย   สูงกว่าเป้าหมาย 
1.3.3 การใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกงบประมาณในสว่นของงบประมาณที่ไดร้ับการอุดหนนุจาก อบจ.
เชยีงราย) 
 กรณีได้รับงบประมาณจากหลายแหล่ง) 
 แผนการใช้จ่ายเงิน 
 1.ค่า........................................................................................................................................... ................ 
 2.ค่า.................................................................................................................................. ........................ 
 3.ค่า............................................................................................ ............................................................... 
 4.ค่า........................................................................................................................ ................................... 
 ผลใช้จ่ายจริง 
 1.ค่า............................................................................................................................... ............................ 
 2.ค่า....................................................................................................... .................................................... 
 3.ค่า........................................................................................................................ ................................... 
 4.ค่า........................................................................................................................ ................................... 
  ต่ ากว่าแผน    ตามแผน   เกินกว่าแผน 
 

/1.3.3กรณมีีเงนิ... 
 



1.3.3 กรณมีเีงนิเหลือจา่ย 
 ส่งคนืครบถ้วน ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เล่มที่........................เลขที่.................ลว............ .............................. 
 ส่งคืนไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.......................................................................................... .............................. 
1.3.4 สรปุผลการด าเนนิงาน 
 ล่าช้ากว่าแผน    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 
ตอนที ่2 ผลผลติ/ผลลัพธ/์การบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 
2.1 ผลผลติที่ไดร้บัจากโครงการ 
 ระบผุลผลติโครงการ.............................................................. ................................................................... 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้ 
(Actual) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ...........................   .........................................................    ............... .................................... 
.......................................................    .........................................................    ....................... ............................ 
.......................................................    .........................................................    .................................................. . 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ..........................    .........................................................    ............... ................................... 
.......................................................    .........................................................    ....................... ............................ 
.......................................................    .........................................................    ............................................ ....... 
.......................................................    .........................................................    ..................... .............................. 
.......................................................    .........................................................    ....................... ............................ 
2.2 ผลลัพธท์ีเ่กดิจากโครงการ 
เป้าหมายผลลพัธ ์                                                              ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ (Outcome)            
ของโครงการ                                      เชงิบวก (Positive)                       เชงิลบ (Negative) 
.......................................................    .........................................................    ......................... .......................... 
.......................................................    .........................................................    .............. ..................................... 
.......................................................    .........................................................    ....................... ........................... 
.......................................................    .........................................................    ....................... ............................ 
.......................................................    .........................................................    ........... ........................................ 
หมายเหตุ : ระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าผลลัพธ์ยังไม่เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนด ควรระบุเหตุผล
ประกอบ 
 
 
 
 
 



2.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อ 
 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการบางข้อ 
เนื่องจาก……………………………………………………………………………….................................................................... 
 …………………………………………………………................................................................................................  
 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก
.................................................................................................  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
3.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
1............................................................................... ... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
....................................................................................  

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................... ................ 

..................................................................................... 
2.................................................................................. 
.............................................................. ...................... 
.................................................................................... 
....................................................................................  

......................................................... ............................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

.....................................................................................  
3................................................................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

.....................................................................................  
 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
           (ลงชื่อ)............................................ผู้รายงาน 
                  (.................................................) 
           ต าแหน่ง.................................................. 
           โทรศัพท์.................................................. 

 



ส่วนที ่3 
(หลกัฐานการเบกิจา่ยตามระเบียบของหนว่ยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

 
(เช่น ภาพถา่ยการด าเนนิโครงการ) 

 


