


 
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
ของเทศบาลต าบลขยุ 
(ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมนีาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จงัหวัดนครราชสีมา  
โทร. 044-009-818  โทรสาร. 044-009-818  
 



                                                                              

 

 

รายงานการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 

ของเทศบาลต าบลขยุ 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวดันครราชสีมา 

 
 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมนีาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจและรวบรวมโดย 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลขุย 
 



ค าน า 
      รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติรายการของเทศบาลต าบลขุย ว่ามีผลสั มฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ    
ของบริการ และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมทั้งประเมินค วามพึงพอใจ            
ของประชาชน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในเทศบาลต าบลขุย ซึ่งก ารประเมินดังกล่าว           
จะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา     
ผลการประเมินและสั่งการในการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
     ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลขุย ที่ให้ความร่วมมือ               
ในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้  

 
              คณะผู้จัดท า 

เมษายน  2564 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุ้มค่าของภารกิจ 
 ของเทศบาลต าบลขุย 

 
ที ่ ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

มีการแจ้งให้ทกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจ 
การบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงาน 
มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ 
มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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แบบประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องผลสมัฤทธิ์ของภารกิจ 
(ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ของเทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วม 
กับประชาชนประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 

 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบการประเมินผล... 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการให้บรกิาร 
ของเทศบาลต าบลขุย 

 
ที ่ ประเด็นการประเมิน 

(ตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการแกไขปัญหาโดยชุมชน 
ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ         
ทางอินเตอร์เน็ตต าบลขุยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง 
ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 
ระดับความส าเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ระดับความส าเร็จในการมอบอ านาจไปสู่ระดับล่าง 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ 
ระดับความส าเร็จของการก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดเป้าหมาย
ขององค์กร 
 

   
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การประเมินผลปฏิบัติราชการ... 
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การประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลขุย 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ก าหนดการประเมินและท างานตั้งแต่ตั้งค าสั่งแต่งตั้ง         

มีผลในทางปฏิบัติ และได้รับทราบแนวทางจากเลขานุการฯ เพ่ือประกอบการด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลต าบลขุย 

1.  มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั่นและระยะยาว 
 ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยมีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบในการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะสั้น) ตลอดจนการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลขุย  

2.  มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอ้ือต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจ การบริหารงานแนวใหม่       
การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
 ผลการวิ เคราะห์และประเมิน  :  มีการด าเนินการ โดยมีการน าวัตกรรมและเทคโนโลยี  เช่น        
แอปพลิเคชั่นไลน์ (เทศบาลต าบลขุย) เฟซบุ๊ก (เทศบาลต าบลขุย) มาเพ่ีอใช้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน    
การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองค์กร การสั่งการ การน าเสนอ และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างรวดเร็ว 
ว่องไว และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และระบบราชการ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม     
และมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้โดยส่งบุคลากรของเทศบาลต าบลขุยเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร           
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดด าเนินการ  

3.  มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
 ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินการขององค์กร และรับมอบนโยบายการท างาน
ตลอดจนการปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไชปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

4.  มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยมรการระดมความคิดเห็น ให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอปัญหา/ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ      
ที่เกิดขึ้น เพ่ือเสนอในรูปแบบการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล กลั่นกรองเป็นแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลขุย เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน ตลอดจนมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

5.  มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่ทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนิน โดยน าแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งแสดงรายละเอียดที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณ ที่จะด าเนินการ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

/6. มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็น... 
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6.  มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลขุย ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เทศบาลต าบลขุย www.khui.go.th และทางแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก 
(เทศบาลต าบลขุย)  

7.  มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชน 

ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้าน มารวบรวม วิเคราะห์ฯ และเข้าบรรจุเป็นแผนโครงการพัฒนาต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลขุย โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาชนทราบ 

8.  มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล    

ในการร่วมกันพิจารณาทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา/ความต้องการ และน าโครงการตามล าดับ
ความส าคัญนั้นๆ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสภาวะปัจจุบัน    
ของสภาพในพ้ืนที่จริงที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนน าข้อมูลที่ผ่านการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน และโดย
ภาพรวมในเขตเทศบาลต าบลขุย มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค     
ประชาสังคม ตลอดจนมีการบันทึก/ปรับแก้ไขข้อมูล และการรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศต่างๆ  
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

9.  มีระบบรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยใช้ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิเช่น การรายงานผ่านระบบสาระสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (http://e-plan.thailocaladmin.go.th) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(http://www.laas.go.th.) ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://info.dla.go.th/ การรายงาน
ข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  http://www.e-report.energy.go.th/ และการรายงานผ่านทางระบบ       
สารสนเทศอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

10.  มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ผลวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยมีการส่งบุคลากรของเทศบาลต าบลเข้ารับการฝึกอบรม

ตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อต าแหน่งหน้าที่ ตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดด าเนินการ 
 

/11. มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชน... 
 

http://www.laas.go.th/
http://info.dla.go.th/
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11.  มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน :  มีการด าเนินการ โดยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   
ในคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลต าบลขุย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย    
และคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย และมีการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/
ระดับต าบล โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนแต่ละหมู่บ้านร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุย  

12.  มีระบบเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล :  มีการด าเนินการ เช่น มีการหมุนเวียนงานเมื่อเจ้าหน้าที่ เทศบาล       

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบติดภารกิจ ได้แก่ ไปเข้ารับการฝึกอบรมที่จังหวัด อยู่นอกพ้ืนที่หรือติดภารกิจที่จ าเป็น
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ก็สามารถด าเนินการแทนกันได้เพ่ือให้บริการในงานด้านต่างๆ แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง          
มีระบบการประเมินผลการท างานของบุคลากร เทศบาล และมีการยกย่อง/ให้รางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่เทศบาล             
ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมเป็นประจ าทุกปี 

13.  มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
ผลการวิเคราะห์ประเมินผล :  มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย          

และน่ามอง มีการจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและมีการให้บริการ       
แก่ประชาชนและมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เช่น ทางข้ึนส าหรับผู้พิการ ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ เป็นต้น 

14.  มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล :  มีการด าเนินการโดยมีการเสนอโครงการและวิธีการลดขั้นตอน        

การปฏิบัติราชการ และมีการระดมความคิดเห็นต่างๆ จากราชการทุกส่วนกองเพ่ือให้สามารถน าปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

15.  มีการปรับปรุงระบบปฏิบัติราชการ 
การผลการวิเคราะห์และประเมินผล :  มีการด าเนินการ เช่น มีการปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

ในเชิงรุกแก่ประชาชน ได้แก่ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ือเข้าถึงและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน     
ตามอ านาจหน้าที่ โดยกองคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ รับช าระค่าท าเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รับจดทะเบียนพาณิชย์การยื่นค าขออนุญาตต่างๆ
ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารความรู้และให้บริการในงานด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลขุย 

16.  การจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์ 
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล :  มีการด าเนินการ โดยมีการจัดท าแผนและมาตราลดค่าใช้จ่าย         

ของเทศบาลค าบลขุยที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น มาตรการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
 

 
/17. มีการน าความรู้และเทคโนโลยี... 

 



- 7 - 
 

17.  มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล :  มีการด าเนินการโดยการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสาระ

สนเทศใหม่ๆ มีการน าระบบโปรแกรม (LTAX 3000) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน ามาบันทึก/สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย   
และข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ และมีการน าเทคโน โลยีสาระสนเทศ เช่น แอปพลิ เคชั่น ไลน์             
(เทศบาลต าบลขุย) เฟซบุ๊ก (เทศบาลต าบลขุย)  มาเพ่ือใช้การสื่อสารภายในองค์กร การสั่งการ การน าเสนอ                  
และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว 
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลขุย 

ความเป็นมาโครงการประเมินความพึงพอใจ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีการติดต่อ

ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งการขอรับบริการ การร้องทุกข์ การช าระภาษี และเรื่องอ่ืนๆ อีกมาก         
เทศบาลต าบลขุย มีความประสงค์ที่จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก     
และการให้บริการ จึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลขุย 
 

วัตถุประสงค ์
•  เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
•  น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ

ยุติการด าเนินการ ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลขุยต่อไป 
 

กลุ่มประชากรที่ได้รับการส ารวจ 
-  กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิง มีการก าหนดช่วงอายุ เป็นประชาชนผู้มา

ติดต่อหรือขอรับบริการจากเทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-  ท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ จุดบริการประชาชน ที่ท าการเทศบาลต าบลขุย    

และด าเนินการประเมินโดยคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลขุย 
 

แบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ)  
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ จ านวน 8 ข้อ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการกรอกข้อมูลด้วยตัวเองหรือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่โดยตรง     
เพ่ือช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล 

/แบบสอบถาม... 
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แบบสอบถาม 

การแสดงความคดิเหน็ของประชาชนต าบลขยุในการรบับรกิารของเทศบาลต าบลขยุ 
******************************************************************************* 

ตอนที่  1  ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.  เพศ    ชาย    หญิง 

2.  อาย ุ    ต่ ากว่า 18 ป ี   ระหว่าง 18 – 35 ปี   ระหว่าง 36 – 50 ปี   มากกว่า 50 ปี 

3.  การศกึษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา        ปวช./ปวส.                อนุปริญญา 

             ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตร ี   อื่น ๆ................. 

4.  อาชีพ     เกษตรกร    รับจ้าง/พนักงานบริษัท  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

  นักเรียน/นักศึกษา       รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  อื่น ๆ                           

ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

ความพึงพอใจตอ่ดา้นตา่งๆ ของหนว่ยงาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก 

(5) 
พอใจ 

(4) 
คอ่นขา้งพอใจ 

(3) 
เฉยๆ 

(2) 
ไมพ่อใจ 

(1) 
1.  มีป้ายประชาสมัพันธ์และปา้ยแสดงสถานท่ีทีเ่ห็นได้ง่าย      

2.  ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ      

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ 

     

4.  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

5.  มีความสุภาพในการให้บริการ      
6.  การจัดสถานท่ีรอให้บริการ      
7.  ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกบัความต้องการ      
8.  มีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพยีงพอ      

 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการให้บริการของเทศบาลต าบลขุย 
            
            
                                                                                          
 

**ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์** 

/คณะกรรมการประเมิน... 
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    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของเทศบาลต าบลขุย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลขุย (ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 
2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในด้านการให้บริการแก่ประชาชนจากผลการส ารวจ             
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลขุย ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลขุย 
(ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 30 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ข้อมูลทั่วไปชองผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  ชาย     จ านวน  13  คน    หญิง     จ านวน  17  คน 

2.  อายุ  1. ต่ ากว่า 18 ป ี จ านวน  2  คน  2. ระหว่าง 18 - 35 ปี  จ านวน  8  คน 
  3. ระหว่าง 36 - 50 ป ี จ านวน  12  คน  4. มากกว่า 50 ปี จ านวน  8  คน  

3.  การศึกษา 1. ประถมศึกษา      จ านวน  11  คน  2. มัธยมศึกษา  จ านวน  17 คน 
  3. ปวช./ปวส.        จ านวน  (ไม่มี)  4. อนุปริญญา  จ านวน  1  คน 
  5. ปริญญาตรี  จ านวน  1  คน  6. สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  (ไม่มี) 
  7. อื่นๆ  (ไม่มี) 

4.  อาชีพ 1. เกษตรกร      จ านวน  23  คน  2. รับจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน  4  คน 
  3. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน  3  คน 4. นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  (ไม่มี) 
  5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  (ไม่มี) 6. อื่นๆ   จ านวน  (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น... 
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ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

ความพึงพอใจตอ่ดา้นตา่งๆ ของหนว่ยงาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก 

(5) 
พอใจ 

(4) 
คอ่นขา้งพอใจ 

(3) 
เฉยๆ 

(2) 
ไมพ่อใจ 

(1) 
1.  มีป้ายประชาสมัพันธ์และปา้ยแสดงสถานท่ีที่เห็นได้ง่าย 11 16 1 2 - 
2.  ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 14 15 1 - - 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ 

13 16 1 - - 

4.  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

10 17 2 1 - 

5.  มีความสุภาพในการให้บริการ 15 14 1 - - 
6.  การจัดสถานท่ีรอให้บริการ 11 17 2 - - 
7.  ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกบัความต้องการ 12 15 3 - - 
8.  มีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพยีงพอ 10 14 2 4 - 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    1.  กลุ่มผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลขุย จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มารับบริการ     
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี ส่วนมากมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

    2.  ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลขุยในภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใจ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอพอใจ และเฉยๆ    
ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับไม่พอใจ 
    3.  การให้คะแนนความพึงพอใจ มีอยู่ 5 ระดับความพึงพอใจ 
   5 หมายถึง   พอใจมาก 
   4 หมายถึง  พอใจ 
   3 หมายถึง  ค่อนข้างพอใจ 
   2 หมายถึง  เฉยๆ 
   1 หมายถึง  ไม่พอใจ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่        

ที่เห็นได้ง่าย 
พอใจมาก ร้อยละ 36.67% พอใจ ร้อยละ 53.33% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 3.33% 
เฉยๆ ร้อยละ 6.67%   

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ 46.67% พอใจ ร้อยละ 50% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 3.33% 

/3. ผู้รับบริการมีระดับ...  
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3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอในด้านความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน

ในการให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ 43.33% พอใจ ร้อยละ 53.33% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 3.33% 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ       
(เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 
พอใจมาก ร้อยละ 33.33% พอใจ ร้อยละ 56.67% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 6.67%       
เฉยๆ ร้อยละ 3.33%  

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านมีความสุภาพในการให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ 50% พอใจ ร้อยละ 46.67% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 3.33% 

6. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในการจัดสถานที่รอให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ 36.67% พอใจ ร้อยละ 56.67% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 6.67%  

7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 
พอใจมาก ร้อยละ 40% พอใจ ร้อยละ 50% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 10% 

8. รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 
พอใจมาก ร้อยละ 33.33% พอใจ ร้อยละ 46.67% ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 6.67%       
เฉยๆ ร้อยละ 13.33% 

 

ข้อเสนอแนะ 
    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลขุย เห็นว่าหากเทศบาลต าบลขุย        

จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการบริการให้ดียิ่งขึ้นควรพัฒนาในด้านประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   1.  ควรมีการปรับปรุงป้ายแสดงสถานที่ ณ จุดบริการอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้มาติดต่อทราบว่า    

จุดบริการที่จะติดต่อราชการนั้นอยู่จุดใด มีมีขั้นตอนการขอรับบริการอย่างไรบ้าง 
     2.  ทุกส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ทันต่อเหตุการในปัจจุบัน 
        3.  ทุกส่วนราชการควรเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) เป็นแนวคิดที่ต้องการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถ  
รับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ 
       4.  ควรจัดมุนบริการเครื่องดื่มส าหรับผู้มารับบริการระหว่างรอรับบริการให้เพียงพอ 
 

    สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 
2564) ของเทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในภาพรวมของบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลขุย มีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ        
และความคุ้มค่าของภารกิจตรงตามเป้าหมายภารกิจทุกประการ โดยมีคุณภาพของการให้บริการเป็นที่พ่ึงพอใจ
ของประชาชนผู้มารับบริการอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่พอใจมาก และมีการบริหารและปฏิบัติราชการ           
ตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



ภาคผนวก 
 
 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกเสนอผู้บริหาร 
 แบบสอบถาม 

 


















