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รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
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ค ำน ำ 

 
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ว่ามีผลสำฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความคุ้มค่าของภารกิจ 
ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่  รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินงานเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข  พัฒนาการปฏิบัติงาน  เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่ง
การในการที่จะนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย  
หรือยุติการดำเนินการ  และพัฒนาการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการที่ให้ความร่วมมือในการเสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม  เพ่ือนำมาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 
 
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะผู้จัดทำ 
       กรกฏาคม  2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
คร้ังที่  1  (ตุลาคม  2563 – มีนาคม  2564) 

คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี ได้ร่วมกำหนดกรอบในการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ  ดังนี้ 

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ  ปีละ  2  ครั้ง  
ดังนี้ 
-  ครั้งที่  1  (ตุลาคม – มีนาคม)   ประชุมเดือนเมษายน   
-  ครั้งที่  2  (เมษายน – กันยายน) ประชุมเดือนตุลาคม 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือให้ทราบถึงการดำเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการสรุป      
วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือรายงานสภาทราบต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

.1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนสนาม
ม้า ซอย 1   (ช่วงจากสี่แยกถนนสนามม้าถึงถนนโยธาธิการ
ดอนแตง) 

850,000 กองช่าง  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์อุทิศ 
(ช่วงจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) 

490,000 กองช่าง  

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนลำกุด
กู่ ซอย 1(ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศ
ตะวันตก) 

770,000 กองช่าง  

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนหนอง
แวงแยก 2 (ช่วงจากสี่แยกถนนชลประทานถึงสี่แยกถนนหนอง
แวงพัฒนา) 

440,000 กองช่าง  

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนน
ชลประทาน  (ช่วงจากสี่แยกถนนหนองแวงแยก 3 ไปทางทิศ
ตะวันตก) 

425,000 กองช่าง  

6. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
ถนนเจริญราษฏร์ (ช่วงจากแยกถนนโยธาธิการดอนแตงถึงสี่
แยกถนนโคตุฑาประชาราษฏร์) 

611,000 กองช่าง  
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7. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนกลางเมือง(ช่วงจากสี่แยกถนนสังขศิลา ถึง ทางหลวงสาย
อรุณประเสริฐ 202 ) 

773,000 กองช่าง  

8. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนสนามม้า ม 2 (ช่วงจากสี่แยกถนนปัทมานนท์ถึงทางหลวง
สายอรุณประเสริฐ 202 ) 

982,000 กองช่าง  

9. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนสนามม้าบ้านเกษตรวิสัย ม.1 (ช่วงจากสี่แยกถนนเจริญ
ราษฏร์ ถึงสี่แยกถนนกลางเมือง) 

1,552,000 กองช่าง  

10. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองแวง ม.3,13 (ช่วงจากสี่แยก
ถนนราษฏรอุทิศ ถึงสี่แยกถนนโนนสวรรค์) 

1,959,000 กองช่าง  

11. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนชลประทาน บ้านหนองแวง ม.3,9 (ช่วงจากสี่แยกถนน 
เฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) 

1,984,000 กองช่าง  

 รวม  (11 โครงการ) 10,836,000   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,542,600 สำนักปลัด  

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,440,200 สำนักปลัด  
3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 38,500 สำนักปลัด  

4. โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิก 21,600 กองสาธารณสุข  

5. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 กองสาธารณสุข  
6. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้หวัดนก 20,000 กองสาธารณสุข  
 รวม  ( 6 โครงการ ) 11,072,900   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จำนวน 11 คน 

462,000 กองช่าง  

2. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย 42,000 กองคลัง  

3. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าเช่าตลาดสดเทศบาล 42,000 กองคลัง  
4. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอด

รถยนต์ 
42,000 กองคลัง  

 รวม  ( 4 โครงการ ) 588,000   

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาล
จำนวน  9  คน   

324,000 กองสาธารณสุข  

 รวม  ( 1 โครงการ ) 324,000   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียน 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ศพด. ในสังกัด 

         
163,000  
326,400              

กองการศึกษา  

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการจักการศึกษาท้องถิ่น 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
20,000 

3,845.58 
21,000 

กองการศึกษา  

3. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ในเขต
เทศบาล 

115,600 กองการศึกษา  

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  กองการศึกษา  
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จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) รร.เทศบาล 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.เทศบาล 
- ค่ากิจกรรมผู้เรียน รร.เทศบาล 

 
68,850 
8,100 
17,415 

5. ค่าอาหารเสริม (นม) 1,082,082.34 กองการศึกษา  
6. อุดหนุนส่วนราชการ 

- อาหารกลางวัน รร.ในเขตเทศบาล ศดว.วัดกลาง ศดว.วัดป่ายาง 
- อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศดว.ในเขต 

 
3,032,200 

92,650 

กองการศึกษา  

7. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

102,000 กองการศึกษา  

8. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 30,000 กองการศึกษา  

9. โครงการประเพณีออกพรรษา 35,000 กองการศึกษา  
10. โครงการประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป 20,000 กองการศึกษา  

 รวม  ( 10 โครงการ ) 5,138,142.92   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของจังหวัด
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น 400,000 สำนักปลัด  

2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน   30,000 สำนักปลัด  
3. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงาน   98,000 สำนักปลัด  

4. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์   49,000 สำนักปลัด  
5. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   52.500 สำนักปลัด  

6. โครงการบ้านปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 20,000 สำนักปลัด  

7. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง 98,000 สำนักปลัด  
8. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 98,000 สำนักปลัด  

9. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 84,000 สำนักปลัด  

10. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่) 18,000 สำนักปลัด  
11. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล(สงกรานต์) 18,000 สำนักปลัด  

12. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 7,776 กองคลัง  

13. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  436,794.82 สำนักปลัด  
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 สำนักปลัด (แผนงานทั่วไป) 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            41,435.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           26,305.02.- 
-วัสดุการเกษตร                                             .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                           .     4,539 .- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                         95.310.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                     22,430.-วัสดุ
ก่อสร้าง                                                  - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               12,400.- 
2.ครุภัณฑ์ 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                 34,000.-  
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                     12,090.- 
 สำนักปลัด (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุ 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                          -  
-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               42,000.- 
-วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                            51,205.80.- 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง                                        13,780.-   
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร                                      
-ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร                                    14,800.- 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
-ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                       78,500.-                                  

14. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  
 กองคลัง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                               3,000.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                             - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          12,809.24.- 

201,179.24 กองคลัง 
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-วัสดุการเกษตร                                              - 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                          - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                          5,370- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                        - 
-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                 - 
2.ครุภัณฑ์ 
-ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล                          180,000.- 

15. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองช่าง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       29,030.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                153,070.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      84,713.76.- 
-วัสดุการเกษตร                                         .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                  15,360.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                    55,850.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                15,500.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                         152,295.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          25,300.- 
2.ครุภัณฑ์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล             30,000.- 
- เตรื่องสำรองไฟฟ้า                                    16,300.- 

577,418.76 กองช่าง 
 

 

16. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                             40,905.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   43,196.80.- 
 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสาธารณสุข)           93,846.52.-                         

640,968.48 กองสาธารณสุข  



9 
 

-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                            40,330.- 
-วัสดุการเกษตร                                                 1,800.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                           22,750.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                             32,330.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                       121,980.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                                   52,967.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานเคหะและชุมน)    190,863.16 .-                         
2.ครุภัณฑ์ 
       - 

17. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองการศึกษา 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            14,624.- 
- วัสดุการเกษตร                                             .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                    - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                             - 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                    106,200- 
-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
2.ครุภัณฑ์ 
-  

20,584 กองการศึกษา 
 

 

 รวม  ( 17 โครงการ ) 2,884,221.24   

 รวมทัง้หมด  ( 49 โครงการ ) 30,843,264.24   
 
สรุปผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- โครงการก่อสร้างถนน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย  ให้คงสภาพเดิม   

กลับมาใช้งานได้ตามปกต ิ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป – มา  และป้องกันภัยจากโจรผู้ร้าย 
และกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ ตลอดจนอุบัติภัยทางถนนที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 
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2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   

อย่างทั่วถึง 
                          - ส่งเสรมิและสนับสนุน  การดำเนินงานตามนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  มีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานและ 
องค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  เช่น  ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ดำเนินการสำรวจสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่  และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  การสุขาภิบาลอาหารและป้องกันควบคุมโรคใน
โรงเรียน ฯลฯ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการในระดับพื้นที่  และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน    

- ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรค  เช่น   
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ด้วยวิธีการโรยทรายอะเบทและพ่นสารเคมี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกท้ังในระดับพื้นที่  และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการป้องกันการควบคุมโรค  
โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  นำมาบังคับใช้ตามกฎหมาย
ในเขตพ้ืนที่ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การจัดระเบียบจราจร  ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาล  เช่น  การทาสี  ตีเส้นจราจร   

ประชาสัมพันธ์และติดป้ายเตือนจราจรในจุดเสี่ยงต่าง ๆ  ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้
ถนน  และลดการเกิดอุบัติเหตุทีอ่าจเกิดข้ึน 

- รณรงค์  ป้องกัน  และเฝ้าระวัง  เพ่ือลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
สงกรานต์  โดยการตั้งจุดตรวจและบริการร่วมกับหน่วยงานราชการ  บนถนนสายสำคัญ  เพ่ือให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตามช่วงระยะเวลาเจ็ดวันอันตราย  อันเนื่องมาจากเทศกาล
สำคัญต่าง ๆ  

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ 
แก้ปัญหายาเสพติด  ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ตามนโยบายรัฐบาล  โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้แก่เด็กและเยาวชน   

      - สนับสนุนการดำเนินของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือบูรณาการความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและประชาชนทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ติดยา
เสพติดตามนโยบายเร่งด่วน  “เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน” 

4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 
- การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล  เช่น  การทอผ้า  การทอเสื่อกก   
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การทำน้ำหมักชีวภาพ  ฯลฯ  เป็นการสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม  การดูแลรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕  ที่นำมาบังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โดยส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน  Rood  map  การจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตาม
แนวทาง  “ประชารัฐ”  โดยใช้หลักการ  ๓Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และการนำกลับมาใช้ใหม่  เพื่อลด
ปริมาณขยะของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
                          - ส่งเสรมิด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ 
                          - เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการส่งเสริม สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดี
งามในท้องถิ่นประจำทุกปี เช่น ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นสืบไป 
                          - เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัยเป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อ
วัยเรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย  มีสถานที่  บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมในการดูแลเด็กเล็กให้มี
การพัฒนาที่สมวัย  

7. การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
- เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้าน 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชน เช่น การเสียภาษี  การอนุมัติ  การขอ 

อนุญาต ต่างๆ  

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
  ในภาพรวมการบริหารและการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   มีผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ  และความคุ้มค่าของภารกิจตรงตามเป้าหมายภารกิจทุกประการ  โดยมีคุณภาพของการให้บริการ
เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ  อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ดีมาก  

วัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจ   

  1.  เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
  2.  นำผลประเมินที่ได้  ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยายหรือยุติการดำเนินงานในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
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  3.  กลุ่มเป้าหมายการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรตัวอย่างเป็นเพศชาย  หญิง  
มีการกำหนดช่วงอายุ  แบบสอบถามกับประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาล  แบบสอบถามการประเมินจาก
โครงการ  และแบบสอบถามจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยพิจารณาตามตัวชี้วัด   
ทั้ง  4  ด้าน  ประกอบด้วย 
  3.1  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
  3.2  คุณภาพการบริการ 
  3.3  ความคุ้มค่าของภารกิจ 
  3.4  ความพึงพอใจของประชาชน   

 

  จากผลการประเมินของ  (Local  Performance  Assessment : LPA)  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังนี้  

1. ด้านการบริหารจัดการ   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  91.82 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  90.48 
3. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  78.46 
4. ด้านการบริการสาธารณะ   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  72.75 
5. ด้านธรรมาภิบาล    คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  30.91 

รายงานผล LPA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ร้อยละ  ๗๕.๙๕ 
 

*************************** 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

 
ที ่ ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินงาน 
1 มีการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว √  
2 มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอ้ือต่อการทำงาน  เช่น  การมอบอำนาจ    

การบริหารงานแนวใหม่  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
√  

3 มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ √  
4 มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ √  
5 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน √  
6 มีกลไกลในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ √  
7 มีการรวบรวม  วิเคราะห์  จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน √  
8 มีระบบการรายงานที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ √  
9 มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง √  
10 มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ √  
11 มีระบบการหมุนเวียนงาน  ระบบการประเมิน  ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน √  
12 มีการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน √  
13 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ √  
14 มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ √  
15 มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร √  
16 มีการจัดทำแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร √  
17 มีการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ฯ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน √  
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แบบการประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

 
ที ่ ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินงาน 
1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล √  
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล √  
3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล √  
4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล √  
5 มีการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√  

6 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

√  

7 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
เทศบาล 

√  

8 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาเทศบาล √  
9 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
10 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล √  
11 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
12 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา √  
13 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
14 มีการกำหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล √  
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แบบประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ 
ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

 
ลำดับ

ที ่
ประเด็นการประเมิน 

(ตัวช้ีวัด) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-ด้านการท่องเที่ยว 
-ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-ด้านเศรษฐกิจ 
-ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

     

๒ ร้อยละการให้บริการข้อมูลข่าวสาร      
๓ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง      
๔ ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้      
๕ ระดับความสำเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน      
๖ ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
๗ ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจสู่ระดับล่าง      
๘ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารตามแผนปรับปรุง

แก้ไขบริการ 
     

๙ ระดับความสำเร็จของการกำหนดเป้าหมายและการถ่ายทอด
เป้าหมายขององค์กร 

     

๑๐ ร้อยละความสำเร็จของประชาชนที่มีต่อการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

     

 


