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คํานํา 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็น
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผล ที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก สามารถนํามาใช้ในการ ปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ                   
การตัดสินใจ ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ได้จัดทํารายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ โดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทําให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลริม
กก และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
ต่อไป 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที ่1 
บทนํา 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ .ศ . 2561 หมวด  6 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น จะดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
ภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นกําหนดก็
ได้และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการทํางาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับ             
การติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ี
กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็น
อย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จของแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ 
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและ           
การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เช่ือถือได้ 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที ่2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
 

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  ได้ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลริมกก ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ริมกก เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก โดยมีงานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลริมกกทําหน้าที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกกเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก เพ่ือพิจารณาแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลริมกก เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

 
2.๑ องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ คน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคน

หน่ึงทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

2.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  ได้กําหนดรูปแบบ
การติดตามและประเมินผลตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ดังน้ี 

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ติดตามการใช้
งบประมาณและการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานพร้อมทั้งจํานวนงบประมาณที่ใช้จริง อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุก
ปี และสรุปเป็นผลดําเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกกเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
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ส่วนที ่3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
 
 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยได้นําเอาคู่มือ 
“การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ริมกก 

ทั้ งน้ี  ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี                    
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่
องค์การบริหารส่วนตําบลริมกกได้กําหนดไว้ด้วย 

 
3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ริมกก มีความจําเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย เพ่ือจะทําให้การพัฒนาใน
ภาพรวมของจังหวัดเชียงรายบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก                 
จึงกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รองรบัการขยายตัว
ทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN   

แนวทางการพัฒนา 
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง 

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายนํ้า 
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรบัปรุง  

บํารุงรักษา  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  นํ้าประปา 
1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง                    

ต่อเติม บํารุงรักษา อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่  2 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพด้านการศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความ  

 พร้อมด้านการศึกษาแก่เด็กเล็ก 
 
 
 



 
 

2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร                              
 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และตระหนักต่อหน้าที่ความ 
 รับผิดชอบ 

2.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก และการ 
 ติดตามประเมินสุขภาพเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล  
 ริมกกให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก 

2.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ                       
 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2.6  แนวทางการพัฒนาที่ 6   แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม 
 อัธยาศัย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  3 เทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสง่เสริม อนรุักษ์

วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
3.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจดักิจกรรมในวันสําคัญของชาติ  

 วันสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
3.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา 
3.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด วัฒนธรรม   

 จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ม่ันคง เข้มแขง็ สามารถพึง่พาตนเองได ้

แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ 

 ประชาชน 
4.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมผูสู้งอายุ ผู้พิการ  

 ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
4.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริม สนับสนุน   

 สุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
4.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ 

 ติดต่อ 
4.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4.6  แนวทางการพัฒนาที่ 6   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็งของ 

 ชุมชน และการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน 
4.7  แนวทางการพัฒนาที่ 7    แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.8  แนวทางการพัฒนาที่ 8    แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงในพ้ืนที่                   

 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 การบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ใหด้าํรงความสมบูรณแ์ละย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนว 

 พระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ 
5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน  

 ระบบการจัดการนํ้าเสีย สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
5.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด 

 จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ฟ้ืนฟู 

 สภาพ คู คลอง ลําเหมือง ใหม้ีประสิทธิภาพในการระบายนํ้า 
5.6  แนวทางการพัฒนาที่ 6  แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าทางการเกษตร  

 โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการใช้นํ้าอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 พฒันา ส่งเสริมการบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ ี
แนวทางการพัฒนา 
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจเก่ียวกับ  

 สิทธิหน้าที่กฎหมายเบ้ืองต้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาการดําเนินการตามมาตรการประหยัด 

 พลังงานของหน่วยงานรัฐ 
6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร  

 สถานที่ราชการ บ้านพัก ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้างอ่ืนของราชการ 
6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ 

 บุคลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ 
6.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการบริหารงาน 

 ภายในองค์กรและการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
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แบบที่ ๑  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องท้องถ่ินโดยตนเอง 
 

คําชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไม่มีการ

ดําเนนิงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

คําชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

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

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือ  องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2563  
     (๑)  ช่วงไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  

หมายเหตุ  :  ไม่ได้ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

ส่วนที่ ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 
๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสาตร์ ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคม ขนส่ง 
รองรับการขยายตัว
ทางการขนส่งเชื่อมโยง
กลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN 

10 3,074,000 21 5,298,000 15 4,190,000 21 5,777,500 95 21,950,000 162 40,289,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

22 1,466,482 17 1,366,482 10 1,451,828 10 1,568,282 16 2,008,282 75 7,861,356 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30 620,000 20 315,000 15 143,500 15 212,500 15 212,500 95 1,503,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเอง 

35 1,572,000 31 1,463,000 25 1,215,000 25 1,252,000 28 1,547,000 144 7,049,000 
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ยุทธศาสาตร์ ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้ดํารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

28 1,885,000 22 2,015,000 17 419,500 16 637,500 28 3,157,500 111 8,114,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

23 940,000 24 1,090,000 20 3,129,000 18 882,000 18 1,017,000 103 7,058,000 

รวม 14
8 

9,557,482 
13
5 

11,547,482 
10
2 

10,548,828 
10
5 

10,329,782 
20
0 

29,892,282 690 71,875,856 

 
4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
    เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
 

ยุทธศาสาตร์ ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเอง 

- - - - 1 50,000 - - - - 1 50,000 

รวม  -  -  -  - 1 50,000  -  -  -  - 1 50,000 
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5. 4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
        เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสาตร์ ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคม ขนส่ง 
รองรับการขยายตัว
ทางการขนส่งเชื่อมโยง
กลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN 

0 0 0 0 1 160,000 1 110,000 1 50,000 3 320,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเอง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้ดํารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

0 0 0 0 2 150,000 0 0 0 0 2 150,000 

รวม 0 0 0 0 3 310,000 1 110,000 1 50,000 5 470,000 
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6.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ(1) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ(2) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไม่ได้ 

ดําเนินการ(3) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก(4) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม(5) 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด(1+2+3) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การ
พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคม ขนส่ง 
รองรับการขยายตวั
ทางการขนสง่เช่ือมโยง
กลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN 

9 8.57 0 0 0 0.00 1 0.95 0 0 10 9.52 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

8 7.62 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 8 7.62 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และส่งเสริม อนุรกัษ์ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

15 14.29 0 0 1 0.95 0 0.00 0 0 16 15.24 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การ
ส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

26 24.76 0 0 6 5.71 0 0.00 0 0 32 30.48 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดาํรง
ความสมบูรณ์และย่ังยืน 

15 14.29 0 0 3 2.86 1 0.95 0 0 19 18.10 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การ
ส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการบา้นเมืองท่ีดี 

17 16.19 0 0 3 2.86 0 0.00 0 0 20 19.05 

รวม 90 85.71 0 0 13 12.38 2 1.90 0 0 105 100 
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6.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ(1) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ(2) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไม่ได้ 

ดําเนินการ(3) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก(4) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม

(5) 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด(1+2+3) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การ
พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคม ขนส่ง 
รองรับการขยายตวั
ทางการขนสง่เช่ือมโยง
กลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และส่งเสริม อนุรกัษ์ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การ
ส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดาํรง
ความสมบูรณ์และย่ังยืน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การ
ส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการบา้นเมืองท่ีดี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
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6.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ(1) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ(2) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไม่ได้ 

ดําเนินการ(3) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก(4) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม(5) 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด(1+2+3) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การ
พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคม ขนส่ง 
รองรับการขยายตวั
ทางการขนสง่เช่ือมโยง
กลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN 

1 33.30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.30 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และส่งเสริม อนุรกัษ์ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การ
ส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดาํรง
ความสมบูรณ์และย่ังยืน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การ
ส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการบา้นเมืองท่ีดี 

2 66.70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.70 

รวม 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 
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๗.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕63 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรับการ
ขยายตัวทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ 
GMS และ ASEAN 

2,098,300.00 14.26 0 0.00 2,098,300 14.26 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1,239,116.22 8.42 0 0.00 1,239,116 8.42 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

135,915.00 0.92 0 0.00 135,915 0.92 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ม่ันคง เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

9,457,453.00 64.25 0 0.00 9,457,453 64.25 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดํารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

89,470.00 0.61 0 0.00 89,470 0.61 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1,698,525.00 11.54 0 0.00 1,698,525 11.54 

รวม 14,718,779.22 100 0 0.00 14,718,779 100.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 14  - 



 
 

 

ส่วนที ่๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

8. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี ๒๕63 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

ไม่มี - - - - - 
รวม - - - - - 

 

ส่วนที ่4 ปัญหา/อุปสรรค ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นตําบล 
           ริมกก 

  จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลริมกก ประจําปีงบประมาณ 2563 ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก (พ.ศ.2561-2565) มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผน ปี 2563 จํานวน
ทั้งสิ้น 102 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,548,828 บาท และได้นําโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมาต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 105 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
14,718,779.22 บาท  ได้ดําเนินการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
(ฉบับที่ 1) จํานวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 และได้ดําเนินการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับที่ 2) จํานวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 310,000 
รวมดําเนินการโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 94 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,069,408.00 บาท แยก
เป็นเงินงบประมาณ 15,069,408.00 บาท เงินสะสม 0 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0   บาท                

จากจํานวนร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
พบว่า จํานวนโครงการ/กิจกรรมปีที่ผ่านมาได้ดําเนินการไปแล้วจํานวน  96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.54 
เปอร์เซ็นต์ และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
86.23 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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ปญัหา/อุปสรรค ในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลริมกก 

1. แผนการดาํเนนิงาน 
การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจําปี 2563 จะเห็นว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 น้ัน ไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2563 และบางโครงการต้องถูกยกเลิกไปเน่ืองจาก
หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณซึ่งไม่สามารถระบุห่วงระยะเวลาในการจัดสรรเงินที่แน่นอน 

  
2. การรายงานผลการดําเนินงาน 

การรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ พบว่าบางโครงการ/กิจกรรมมีการ
รายงานผลการดําเนินงานไม่ชัดเจน ควรมีการจัดรูปแบบผลการดําเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยให้เน้นยํ้า
เรื่องเอกสารที่นํามาแนบไม่ว่าจะเป็นโครงการ รูปภาพ และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานเบ้ืองต้นได้ สําหรับโครงการ/
กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตําบลริมกกได้ต้ังงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดต้ังตามกฎหมาย พบว่าไม่ได้ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมน้ัน ๆ เมื่อแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด หากมีเงินเหลือจ่ายในโครงการดังกล่าวจะต้องดําเนินการ
ส่งคืนให้องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก จะทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการดังกล่าวไปด้วย 

 
3. แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

การดําเนินการจัดทําโครงการในระหว่างปี พบว่าโครงการบางโครงการไม่ได้ระบุในช่องปีที่จะ
ดําเนินการในปีน้ัน ทําให้ไม่เป็นไปตามความต้องการที่ประชาชนต้องการ ควรตรวจสอบโครงการท่ีจะ
ดําเนินการว่าเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  ระบุในปีที่จะนําไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือไม่ เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินการการติดตาม
ประเมินผลแผนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
4. งบประมาณ 

หน่วยงาน/สํานัก/กอง ต้องเร่งดําเนินโครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ในระยะเริ่มแรกของ 
ปีงบประมาณและให้สอดคล้องกับแผนดําเนินการที่หน่วยงาน /สํานัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพ่ือให้สามารถกระจาย 
งบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดําเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม- 
กันยายน )และสามารถดําเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อเง่ือนเวลาต่อเน่ืองไปยังปีงบประมาณถัดไป และควรประมาณการงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิม-ลด งบประมาณ และ สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเน่ืองและมีระบบ 

 
5. บคุลากร 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลริมกกมีอยู่อย่างจํากัดต้องรับผิดชอบงานหลายด้านทําให้บาง
โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี 2563 
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6. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๘  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี” และ
แนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกําหนดให้ใช้แบบ             
การติดตามดังต่อไปน้ี 

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรอื Scorecard Model                        
ของKaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 
Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่นร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม  
      ข้อ (1) - (10)หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

 ซึ่งระเบียบได้กําหนดให้มีการติดตามในระยะเวลาอันสั้นแต่แนวทางการปฏิบัติกลับมี              
ความละเอียดและยากต่อการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลริมกก 

1. ปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลมุ
และครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธ์ิที่ดินควรดําเนินการคัดสําเนาที่สํานักงานที่ดินแล้วนํามา
ปรับปรุงในโปรแกรมแผนทีภ่าษี เพ่ือเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2563 บางโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยมีการเพ่ิม-ลด งบประมาณ ซึ่งการต้ังงบประมาณในแต่ละโครงการควรมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการเสียก่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

3. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละปี ควรมีการดําเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนการดําเนินงาน และควรมีการวิเคราะห์ห่วงระยะเวลาในการดําเนินงานให้เหมาะสม 
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4. กําหนดรูปแบบของการรายงานการผลการดําเนินงานให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

5. การรายงานผลการดําเนินงานควรเป็นไปตามที่กําหนด โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ 
จะต้องดําเนินการรายงานงานการดําเนินงานดังกล่าวภายใน 30 วัน 

6. โครงการ/กิจกรรมที่นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากโครงการไหนที่ต้องการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ ต้องผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านก่อน เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านโดยแท้จริง  

7. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการติดตามประเมินผลแผนเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือสามารถดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 

8. ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมาก อบต.ควรเพ่ิมโครงการและงบประมาณเพ่ือการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาในด้านน้ีมากย่ิงขึ้น เช่น การจ้างเหมาการจัดเก็บขยะที่คัดแยกแล้ว ขยะรีไซเคิล ถุงพลาสติกที่แยก
ประเภทแล้ว เป็นต้น 
 
ข้อสังเกต 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนควรลงพ้ืนที่ติดตามในแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือติดตาม
ระหว่างดําเนินโครงการอย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

คําชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือ  องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ รายงาน   17 ธันวาคม  ๒๕62 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี ๒๕61 
๓. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏบิตั ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรับการขยายตัวทางการ
ขนส่งเช่ือมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

41 24 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

14 8 

ยุทธศาสตร์ที ่3  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

26 13 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

42 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความ
สมบูรณ์และย่ังยืน 

27 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

26 11 

รวม 176 96 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปีพ.ศ. 2562 มีจํานวน 176 โครงการ จํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  จํานวน  96  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  54.54 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการดาํเนินงาน 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก จํานวน 70 ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกกในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปดังน้ี 
 

3.1  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 37 52.9 
พอใจมาก 32 45.7 
รวม 70 100.00  

 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 44 62.9 
พอใจมาก 25 35.7 
รวม 70 100.00  

 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 2 2.9 
พอใจ 38 54.3 
พอใจมาก 30 42.9 
รวม 70 100.00  

 
 
 
 
 
 



 
 

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 2 2.9 
พอใจ 38 54.3 
พอใจมาก 30 42.9 
รวม 70 100.00  

 
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 41 58.6 
พอใจมาก 28 40.0 
รวม 70 100.00  

 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 2 2.9 
พอใจ 41 58.6 
พอใจมาก 27 38.6 
รวม 70 100.00 

 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 38 54.3 
พอใจมาก 31 44.3 
รวม 70 100.00 

 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 3 4.3 
พอใจ 37 52.9 
พอใจมาก 30 42.9 
รวม 70 100.00 
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9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0.0 
พอใจ 42 60.0 
พอใจมาก 28 40.0 
รวม 70 100.00 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกกในภาพรวม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 พอใจมาก จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.7 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 , มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
/ กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 พอใจ
มาก จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4, มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ 
จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 พอใจมาก จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ไม่พอใจ จํานวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 , มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 พอใจมาก จํานวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ไม่พอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 , การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.6 พอใจมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ,
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 พอใจมาก จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ไม่พอใจ จํานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.9 , ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 พอใจมาก จํานวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 , การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.9 พอใจมาก จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ไม่พอใจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
พอใจ จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 พอใจมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
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3.2 ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรบัการขยายตัวทางการขนสง่   
                     เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN  

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ประชาชนผู้กรอกแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่งเช่ือมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวม                     
อยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพด้านการศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8.125 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ประชาชนผู้กรอกแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  เทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสง่เสริม อนรุักษ์ วัฒนธรรม จารีต  
                    ประเพณภีมิูปญัญาท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 6.62 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 3  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ ม่ันคง เข้มแข็ง   
                    สามารถพึง่พาตนเองได ้

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.87 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 33  - 

- 34  - 



 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้าํรงความสมบูรณ ์
                    และยั่งยืนความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การส่งเสรมิการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ ี

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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แบบที่  ๓/2  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

คําชี้แจง  :  แบบที่ ๓/2เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
 
 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ 

 
เพศ จํานวนคน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
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๓. การศึกษา 

 
ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
๔. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 37 52.9 
พอใจมาก 32 45.7 
รวม 70 100.00  

 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 44 62.9 
พอใจมาก 25 35.7 
รวม 70 100.00  

 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 2 2.9 
พอใจ 38 54.3 
พอใจมาก 30 42.9 
รวม 70 100.00  

 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 2 2.9 
พอใจ 38 54.3 
พอใจมาก 30 42.9 
รวม 70 100.00  

 
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 41 58.6 
พอใจมาก 28 40.0 
รวม 70 100.00  
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6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 2 2.9 
พอใจ 41 58.6 
พอใจมาก 27 38.6 
รวม 70 100.00 

 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1.4 
พอใจ 38 54.3 
พอใจมาก 31 44.3 
รวม 70 100.00 

 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 3 4.3 
พอใจ 37 52.9 
พอใจมาก 30 42.9 
รวม 70 100.00 

 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0.0 
พอใจ 42 60.0 
พอใจมาก 28 40.0 
รวม 70 100.00 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกกในภาพรวม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 พอใจมาก จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.7 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 , มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
/ กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 พอใจ
มาก จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4, มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ 
จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 พอใจมาก จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ไม่พอใจ จํานวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 , มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 พอใจมาก จํานวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ไม่พอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 , การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.6 พอใจมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ,
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 พอใจมาก จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ไม่พอใจ จํานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.9 , ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 พอใจมาก จํานวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 , การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.9 พอใจมาก จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ไม่พอใจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
พอใจ จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 พอใจมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
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แบบที่  ๓/3  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 

คําชี้แจง  :  แบบที่ ๓/3 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายตัว 
                      ทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

๑. เพศ 
 

เพศ จํานวนคน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
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3. การศึกษา 

 
ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
4. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ประชาชนผู้กรอกแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่งเช่ือมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวม                     
อยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
                    อาเซียน 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ 

 
เพศ จํานวนคน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
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3. การศึกษา 

 
ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
4. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8.125 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ประชาชนผู้กรอกแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม  
                    จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ 
 

เพศ จํานวนคน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การศึกษา 
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ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
4. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 6.625 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 3  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง  
                     เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ 
 

เพศ จํานวนคน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การศึกษา 
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ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
4. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.875 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารง  
                     ความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ 
 

เพศ จํานวนคน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การศึกษา 
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ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
4. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.875 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ 
 

เพศ จํานวนคน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

32 
38 

45.7 
54.3 

รวม 70 100.0 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 
๒. อายุ 

 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

อายุ 20 – 30ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
11 
17 
21 
17 

5.7 
15.7 
24.3 
30.0 
24.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามอีายุมากกว่า 60 ปี , อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 เท่ากัน , อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามลําดับ 
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3. การศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา จํานวนคน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

25 
18 
12 
9 
1 
5 

35.7 
25.7 
17.1 
12.9 
1.4 
7.1 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.7 , รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  ,
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.1 , ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.9 ,ระดับอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

 
4. อาชีพหลัก 

 
อาชีพหลัก จํานวนคน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศกึษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

4 
2 

22 
17 
0 

22 
3 

5.7 
2.9 

31.4 
24.3 

0 
31.4 
4.3 

รวม 70 100.00 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร              
และค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,อาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 ,อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.9 

 
 
 
 

 

 

 
 - 58  - 



ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพงึพอใจ 
( เต็ม  ๑๐  คะแนน ) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลริมกก ในยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พบว่าคะแนนความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับดี 

 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ ( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 5 คะแนน) 

 


