
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เร่ือง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
............................................ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59(4)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภาคประชาชนเพื่อร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

   โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา รวมท้ังร่วมติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
แล้วเสนอผลการประเมินให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา การด าเนินการในด้านการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลเกษมทรัพย์ 
 

  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการ
ประเมินเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ  วันท่ี  8   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

        (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจและรวบรวมโดย 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความ
คุ้มค่าของภารกิจว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการ
ประเมินและส่ังการในการท่ีจะน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
  ท้ังนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ีให้ความ
ร่วมมือในเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 
8  ตุลาคม  ๒๕62 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเร่ืองความคุ้มค่าของภารกิจ                                                                                          
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                                            

 
 
ท่ี 

 
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. 

 

มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน เช่นการมอบอ านาจ
การบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
มีระบบการรายงานท่ีสม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงาน 
มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

/แบบประเมินผล... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
ท่ี 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
มีการ

ด าเนินการ 

 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 

       
  

 
  
  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบประเมินผล... 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเร่ืองคณุภาพของการให้บริการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
ท่ี 

ประเด็นการประเมิน 
(ตัวชี้วัด) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

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

7. 
8. 
9. 

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

 
 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
ร้อยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 
ร้อยละของจ านวนประชาชนท่ีมาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
ต าบลเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของการจัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเอง 
ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 
ระดับความส าเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ระดับความส าเร็จในการมอบอ านาจไปสู่ระดับล่าง 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ 
ระดับความส าเร็จของการก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดเป้าหมายของ
องค์กร 

  
 

 
 

 
  
 
 
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

      ในภาพรวมการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และความคุ้มค่าของภารกิจตรงตามเป้าหมายภารกิจทุกประการ  โดยมีคุณภาพของการให้บริการ
เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ.2546  ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ยังไม่ได้ด าเนินการในด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ใน
หัวข้อการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม  เห็นควรเสนอผู้บริหารเพื่อให้ด าเนินการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในทุกปี 

 
 

/ความเป็นมา... 
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ความเป็นมาของการประเมินความพึงพอใจ 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดประชาชน มีการติดต่อ
ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ท้ังการขอรับบริการ การร้องทุกข์ การช าระภาษี และเรื่องอื่น ๆ อีกมาก     
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความประสงค์ท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการ จึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ

ยุติการด าเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต่อไป 

กลุ่มประชากรที่ได้รับการส ารวจ 
  กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง มีการก าหนดช่วงอายุ เป็นประชาชนผู้มาติดต่อ
หรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเดือนตุลาคม 
2561 – เดือน กันยายน 2562) รอบหนึ่งปี 
  ท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และด าเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

แบบสอบถาม (เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจ) 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจเป็นแบบสอบถาม 3 ตอน 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ  จ านวน 8 ข้อ 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

                         โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  
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แบบสอบถาม 

แสดงความคิดเห็นของประชาชนต าบลเกษมทรัพย์ในการรับบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ          ชาย   หญิง   

2.อายุ         ต่ ากว่า 18 ปี   ระหว่าง 18 - 35 ปี   ระหว่าง 36 - 50 ปี    มากกว่า 50 ปี             

3.การศึกษา  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา                 ปวช./ปวส.             อนุปริญญา               

                 ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี          อื่น ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ       เกษตรกร        ลูกจ้าง                    รับราชการ           

                 ประกอบธุรกิจส่วนตัว                               อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา   
 

ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีเห็นได้ง่าย         
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี         
3. ความสุภาพในการให้บริการ         
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ         
5. การจัดสถานท่ีรอให้บริการ         
6. ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ         
7. มีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ         
8. การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม         

 
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

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

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ............ 
 
 

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ 
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โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ได้ประชุมร่วมกัน ครั้งท่ี 2/2562          
ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้สรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 (เดือน ตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน 2562) 

มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
........................................................................................... 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ    ชาย  จ านวน  20  คน                 หญิง  จ านวน  30  คน 

2.อายุ     1. ต่ ากว่า 18 ปี           จ านวน   5  คน         2. ระหว่าง 18 - 35 ปี     จ านวน  15  คน  
             3. ระหว่าง 36 - 50 ปี      จ านวน  20 คน      4. มากกว่า 50 ปี            จ านวน  10  คน 

3.การศึกษา     1.ประถมศึกษา         จ านวน  25  คน     2. มัธยมศึกษา                 จ านวน    5  คน                                               
3.ปวช./ปวส.           จ านวน  10  คน     4. อนุปริญญา                  จ านวน   4  คน                                               
5.ปริญญาตรี           จ านวน    5  คน     6. สูงกว่าปริญญาตรี           จ านวน   1  คน                                
7.อื่น ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ          1.เกษตรกร             จ านวน   23 คน     2.ลูกจ้าง     จ านวน   9  คน             
3.รับราชการ          จ านวน     3 คน        4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว    จ านวน   5  คน              
6.อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา  จ านวน 10 คน    

ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ผลการ... 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
(คน) (คน) (คน) (คน)

1 มีปา้ยประชาสัมพนัธ์และปา้ยแสดงสถานที่เหน็ได้ง่าย 27 23 0 0
2 มีปา้ยแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัหน้าที่ 24 26 0 0
3 ความสุภาพในการใหบ้ริการ 19 31 0 0
4 ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ 19 31 0 0
5 การจดัสถานที่รอใหบ้ริการ 18 32 0 0
6 หอ้งน้ าสะอาดและมีเพยีงพอกับความต้องการ 25 25 0 0
7 มีน้ าสะอาดบริการอย่างเพยีงพอ 25 25 0 0

ระดบัคุณภาพ
ล าดบัที่ รายการประเมนิ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.   กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะมีเพศหญิงมากกว่า      

เพศชาย  ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 50  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
มีอาชีพเป็นเกษตรกร 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินท้ัง 8 รายการ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับดีมาก เฉล่ีย 22.63 คน และในระดับดี เฉล่ีย 27.37 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีเห็นได้ง่าย อยู่ในระดับดีมาก จ านวนมากท่ีสุด 27 คน เนื่องจาก
ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา รองลงมาคือ
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอกับความต้องการและมีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับดีมากในจ านวนท่ีเท่ากันคือ 25 คน ส าหรับป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
จัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากในจ านวนท่ีเท่ากัน คือ 24 คน 
และในประเด็นเจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพในการให้บริการและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว  มีระดับความพึง
พอใจในระดับดีพอ ๆ กัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากท่ีมีค่าคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการจัด
สถานท่ีรอให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์และติดต้ังจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพื่อให้
สามารถรับชมรายการต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีงบประมาณเพียงพอ
ควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงท่ีเห็นได้ง่าย  
ดีมาก  ร้อยละ  54   ดี  ร้อยละ  46 

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี  
ดีมาก  ร้อยละ  48   ดี  ร้อยละ  52 

3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  38   ดี  ร้อยละ  62 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  38   ดี  ร้อยละ  62 

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานท่ีรอให้บริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  36   ดี  ร้อยละ  64 

6. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ าท่ีมีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ        
ดีมาก  ร้อยละ  50   ดี  ร้อยละ  50 

7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอ  
ดีมาก  ร้อยละ  50   ดี  ร้อยละ  50 

8. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม 
ดีมาก  ร้อยละ  48   ดี  ร้อยละ  52 

/3. ข้อเสนอ... 
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  3. ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ เสนอแนะว่าหากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการ
บริการให้ดียิ่งขึ้นควรพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1)  ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
 2)  ควรติดต้ังจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถรับชมข่าวสารได้
อย่างท่ัวถึง 
 3)  ควรจัดมุมเครื่องด่ืมระหว่างรอรับบริการ 
 4)  ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
 5)  ควรด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
 6)  ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
 
 

                    (ลงช่ือ)                                      
(นางประนอม  ชายส าโรง) 
ประธานคณะกรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นางถวิล กลอกกระโทก) 
กรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นางข่อ หมั่นเมืองปัก) 
กรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นางล าพัน กล่ันเกษม) 
กรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นายพล  สงวนศึก) 
กรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นายสัญญา    แตงเกษม) 
กรรมการ 

 
(ลงช่ือ) 

(นายชูชาติ ท่อนส าโรง) 
กรรมการและเลขานุการ 

                    
                   (ลงช่ือ) 

(นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  

  ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
  รายงานการประชุม 
  บันทึกเสนอผู้บริหาร 
  แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ส านักงานปลัด   โทร. ๐-4400-9892                               . 

ที่  นม 86901/-                          วันที่      3  ตุลาคม  2561                        . 

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            . 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

  1. เร่ืองเดิม 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘   โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อ
แนะน าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

  2. ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. นางถวิล กลอกกระโทก ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ 
 2. นางข่อ หมั่นเมืองปัก ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ 
 3. นางล าพัน กล่ันเกษม ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 4. นางประนอม ชายส าโรง ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 5. นายพล สงวนศึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
 6. นายสัญญา แตงเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 7. นายชูชาติ ท่อนส าโรง ปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้   
 1. ก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ 
หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ 

 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปีละ ๒ ครั้ง แล้ว
เสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารงานท้องถิ่นทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินงาน ตามข้ันตอนต่อไป  

 3. ก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และก าหนด
ส่ิงจูงใจให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กร 

 4. ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป  

/3. ข้อระเบียบ... 
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  3. ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2545 มาตรา 3/1 
  3.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25562 
  3.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี ้

     
  
                                                    ลงช่ือ    ผู้เสนอ 
                                                         (นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ) 
                                                              หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 
                                                        
                                                              (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
       
              (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  



 

         
                                              
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ที่  276/2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
..................................................... 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางในการจัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘  โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อแนะน าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความเรียบร้อย
และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องอันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและประชาชนในเขตพื้นท่ี  นั้น 

 

  เพื่อให้การด าเนินการตามแนวทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี้     

 ๑. นางถวิล กลอกกระโทก ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ 
 2. นางข่อ หมั่นเมืองปัก ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ 
 3. นางล าพัน กล่ันเกษม ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 4. นางประนอม ชายส าโรง ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
 5. นายพล สงวนศึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
 6. นายสัญญา แตงเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 7. นายชูชาติ ท่อนส าโรง ปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้   
 1. ก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ 
หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ 

 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปีละ ๒ ครั้ง แล้ว
เสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารงานท้องถิ่นทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินงาน ตามข้ันตอนต่อไป  

 
/3. ก าหนดแผน... 
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 3. ก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และก าหนด
ส่ิงจูงใจให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กร 

 4. ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป  

 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   

ส่ัง ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  
           

 
 
       (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี  1/2562 
วันท่ี  4 ตุลาคม  2561  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
................................................. 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ..................................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   .................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  การคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
   .................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   .................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
   .................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

คร้ังที่ 1 / 2562 
วันที่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
..................................................... 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
นางถวิล        กลอกกระโทก 
ผู้แทนภาคประชาชน 

กรรมการ  

2 
นางข่อ         หมั่นเมืองปัก 
ผู้แทนภาคประชาชน 

กรรมการ  

3 
นางล าพัน      กล่ันเกษม 
ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 

กรรมการ  

4 
นางประนอม  ชายส าโรง 
ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 

กรรมการ  

5 
นายพล         สงวนศึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ  

6 
นายสัญญา    แตงเกษม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ  

7 
นายชูชาติ       ท่อนส าโรง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรรมการและเลขานุการ  

8 
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุมนายชูชาติ ท่อนส าโรง กรรมการและเลขานุการ ท าหน้าท่ีประธานฯ 
ช่ัวคราว กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
- ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
ประธานฯ ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท่ี  276/2561  เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
รายละเอียดตามส าเนาค าส่ังท่ีแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วนั้น  โดยให้คณะกรรมการ ฯ    
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

  1. ก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ 

  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปีละ ๒ 
ครั้ง แล้วเสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารงานท้องถิ่นทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินงาน ตามข้ันตอนต่อไป  

  3. ก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และ
ก าหนดส่ิงจูงใจให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 

 4. ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้นายกอง ค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

 

ที่ประชุม                    - ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง การเลือกประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

นายชูชาติ ท่อนส าโรง     - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้แต่งต้ังท่านเป็นคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตามค าส่ังท่ี 
276/2561 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 นั้น 

 - ต่อไปนี้  เป็นการคัดเลือกประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 กรรมการท่านใดเห็นสมควรเป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ขอให้กรรมการได้เสนอช่ือกรรมการและมีกรรมการเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  
ผู้เสนอ - กระผม นายพล สงวนศึก ขอเสนอช่ือ นางประนอม ชายส าโรง เป็นประธานคณะ  
 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผู้รับรอง   (1)  นางล าพัน กล่ันเกษม  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (2)  นายสัญญา แตงเกษม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายชูชาติ ท่อนส าโรง - มีกรรมการท่านใดท่ีจะเสนอช่ือกรรมการท่านอื่นเป็นประธานคณะกรรมการ 
เลขานุการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ อีกหรือไม่ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม นางประนอม ชายส าโรง สมาชิกสภา อบต.เกษมทรัพย์ หมู่ท่ี 9 
 เป็นประธานคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ อบต.เกษมทรัพย์  
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง การก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประธานฯ  เสนอให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  25562)  
รอบครึ่งปี 
โดยประเมินในหัวข้อดังต่อไปนี ้

 1.  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
  2.  คุณภาพของบริการ 
  3.  ความคุ้มค่าของภารกิจ 
  4.  ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 
โดยแบบในการประเมินตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2548  
ตามท่ีส าเนาให้ทุกท่านทราบแล้ว 

ที่ประชุม  เห็นด้วยตามที่เสนอ 

ประธานฯ  กรรมการท่านใดจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรอกีบ้าง  
กรรมการฯ  เสนอว่าเมื่อมีการประเมินผลและน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารแล้วควรท า    
   ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงด้วย 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 

   - ไม่มี 

ประธานฯ  ถ้าไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงสัยหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม 
  

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 

         
        (ลงช่ือ)                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ) 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
           (ลงช่ือ)                                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นางประนอม ชายส าโรง) 
       ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คร้ังที่ 2/2562 
วันที่  8  ตุลาคม  ๒๕62  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
…………………………………………. 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
                               ................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
การประชุมครั้งท่ี ๑/2562  เมื่อวันท่ี  8 ตุลาคม  ๒๕61 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
                               หัวข้อท่ีก าหนดในการประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

   4.1 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุ้มค่าของภารกิจ 
   4.2 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

4.3 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ 
4.4 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชน 
4.5 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
                               ................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คร้ังที่ 2/2562 
วันที่  8  ตุลาคม  ๒๕62  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
........................................................... 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
นางถวิล        กลอกกระโทก 
ผู้แทนภาคประชาชน 

กรรมการ  

2 
นางข่อ         หมั่นเมืองปัก 
ผู้แทนภาคประชาชน 

กรรมการ  

3 
นางล าพัน      กล่ันเกษม 
ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 

กรรมการ  

4 
นางประนอม  ชายส าโรง 
ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 

กรรมการ  

5 
นายพล         สงวนศึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ  

6 
นายสัญญา    แตงเกษม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ  

7 
นายชูชาติ       ท่อนส าโรง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรรมการและเลขานุการ  

8 
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุมประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี  5  ตุลาคม 2561 
ที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561  

โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ท้ังส้ิน 
/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
ประธานฯ ตามท่ีได้มีการประชุมไปเมื่อครั้งท่ี  ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี  5  ตุลาคม  2561

กรรมการได้ลงมติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  (ตุลาคม  
2560 – กันยายน 2561)  รอบหนึ่งปี  โดยประเมินในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
  2.  คุณภาพของบริการ 
  3.  ความคุ้มค่าของภารกิจ 
  4.  ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 

                               โดยแบบในการประเมินตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 
  35  ลงวันท่ี  11 กุมภาพันธ์  2548  

ท่ีประชุม                    ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานฯ ตามท่ีคณะกรรมการได้ท าการประเมินตามแบบท่ีแจ้งให้ทราบแล้วนั้นได้ผลการ 
 ประเมินดังนี ้

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเร่ืองความคุ้มค่าของภารกิจ                                                                                          
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                                            

ท่ี 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. 

มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน เช่นการมอบอ านาจการ
บริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
มีระบบการรายงานท่ีสม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน 
มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบการประเมินผล... 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเร่ืองคณุภาพของการให้บริการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
ท่ี 

ประเด็นการประเมิน 
(ตัวชี้วัด) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

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

7. 
8. 
9. 

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

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ ลดลง 
ร้อยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 
ร้อยละของจ านวนประชาชนท่ีมาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
ต าบลเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของการจัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเอง 
ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 
ระดับความส าเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ระดับความส าเร็จในการมอบอ านาจไปสู่ระดับล่าง 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุแก้ไขบริการ 
ระดับความส าเร็จของการก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดเป้าหมายของ
องค์กร 

  
 
  
  

 
  
 
 
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

      ในภาพรวม การบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีผลสัมฤทธิ์
ตรงตามเป้าหมายภารกิจและมีการให้บริการท่ีค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ท้ังนี้ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในครั้งต่อไป 
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ความเป็นมาของการประเมินความพึงพอใจ 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดประชาชน มีการติดต่อ
ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ท้ังการขอรับบริการ การร้องทุกข์ การช าระภาษี และเรื่องอื่นๆอีกมาก     
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความประสงค์ท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการ จึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ

ยุติการด าเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต่อไป 

กลุ่มประชากรที่ได้รับการส ารวจ 
  กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง มีการก าหนดช่วงอายุ เป็นประชาชนผู้มาติดต่อ
หรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเดือน ตุลาคม  
2561 – เดือน กันยายน 2562) รอบหนึ่งปี 
  ท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และด าเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

แบบสอบถาม (เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจ) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจเป็นแบบสอบถาม 3 ตอน 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ  จ านวน 8 ข้อ 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 
/แบบสอบถาม... 
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แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็นของประชาชนต าบลห้วยม่วงในการรับบริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ          ชาย   หญิง   

2.อายุ         ต่ ากว่า 18 ปี    ระหว่าง 18 - 35 ปี   ระหว่าง 36 - 50 ปี    มากกว่า 50 ปี             

3.การศึกษา  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา                 ปวช./ปวส.                  อนุปริญญา               

                 ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี          อื่น ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ       เกษตรกร        ลูกจ้าง                    รับราชการ           

                 ประกอบธุรกิจส่วนตัว                               อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา   
ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ............ 

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ 
 
 

รายการประเมนิ ดมีาก ดี พอใช้ ควรปรบัปรงุ
1. มีปา้ยประชาสัมพนัธ์และปา้ยแสดงสถานที่เหน็ได้ง่าย

2. มีปา้ยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ที่

3. ความสุภาพในการใหบ้ริการ

4. ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ

5. การจัดสถานที่รอใหบ้ริการ

6. หอ้งน้ าสะอาดและมีเพยีงพอกับความต้องการ

7. มีน้ าสะอาดบริการอย่างเพยีงพอ

8. การจัดล าดับการใหบ้ริการมีความยุติธรรม
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โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ได้ประชุมร่วมกัน  ครั้งท่ี 2/2562  ในวันท่ี 8   

ตุลาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   
ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 (เดือน ตุลาคม  2561 – เดือน กันยายน 2562) 

มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
........................................... 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ    ชาย  จ านวน  20  คน                 หญิง  จ านวน  30  คน 

2.อายุ     1. ต่ ากว่า 18 ปี           จ านวน   5  คน         2. ระหว่าง 18 - 35 ปี   จ านวน  15  คน  
             3. ระหว่าง 36 - 50 ปี      จ านวน  20 คน      4. มากกว่า 50 ปี        จ านวน  10  คน 

3.การศึกษา     1.ประถมศึกษา       จ านวน  25  คน       2. มัธยมศึกษา            จ านวน    5  คน                                               
3.ปวช./ปวส.         จ านวน  10  คน       4. อนุปริญญา            จ านวน   4  คน                                               
5.ปริญญาตรี          จ านวน    5  คน       6. สูงกว่าปริญญาตรี     จ านวน   1  คน                                
7.อื่น ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ          1.เกษตรกร         จ านวน   23 คน        2.ลูกจ้าง                   จ านวน   9  คน             
3.รับราชการ      จ านวน     3 คน        4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว   จ านวน   5  คน              
6.อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา  จ านวน 10 คน    

ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ผลการ... 

ดมีาก(คน) ด(ีคน) พอใช(้คน) ควรปรบัปรงุ(คน)
1 มปีา้ยประชาสัมพนัธ์และปา้ยแสดงสถานทีเ่หน็ได้ง่าย 27 23 0 0

2 มปีา้ยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ที่ 24 26 0 0

3 ความสุภาพในการใหบ้ริการ 19 31 0 0

4 ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ 19 31 0 0

5 การจัดสถานทีร่อใหบ้ริการ 18 32 0 0

6 หอ้งน้ าสะอาดและมเีพยีงพอกบัความต้องการ 25 25 0 0

7 มนี้ าสะอาดบริการอย่างเพยีงพอ 25 25 0 0

8 การจัดล าดับการใหบ้ริการมคีวามยุติธรรม 24 26 0 0

ล าดบัที่
ระดบัคุณภาพ

รายการประเมนิ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จะมีเพศหญิงมากกว่า      

เพศชาย  ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 50  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
มีอาชีพเป็นเกษตรกร 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินท้ัง 8 รายการ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับดีมาก เฉล่ีย 22.63 คน และในระดับดี เฉล่ีย 27.37 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีเห็นได้ง่าย อยู่ในระดับดีมาก จ านวนมากท่ีสุด 27 คน เนื่องจาก
ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา รองลงมาคือ
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอกับความต้องการและมีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับดีมากในจ านวนท่ีเท่ากันคือ 25 คน ส าหรับป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
จัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากในจ านวนท่ีเท่ากัน คือ 24 คน 
และในประเด็นเจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพในการให้บริการและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว  มีระดับความพึง
พอใจในระดับดีพอๆกัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากท่ีมีค่าคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการจัด
สถานท่ีรอให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์และติดต้ังจอโทรทัศน์ในมุมสู งเพื่อให้
สามารถรับชมรายการต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตกมีงบประมาณเพียงพอควร
ปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เม่ือพิจารณาเปน็รายข้อพบว่า 

9. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงท่ีเห็นได้ง่าย  
ดีมาก  ร้อยละ  54   ดี  ร้อยละ  96 

10. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี  
ดีมาก  ร้อยละ  48   ดี  ร้อยละ  92 

11. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  38   ดี  ร้อยละ  92 

12. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  38   ดี  ร้อยละ  92 

13. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานท่ีรอให้บริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  36   ดี  ร้อยละ  94 

14. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ าท่ีมีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ         
ดีมาก  ร้อยละ  50   ดี  ร้อยละ  90 

15. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอ  
ดีมาก  ร้อยละ  50   ดี  ร้อยละ  90 

16. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม 
ดีมาก  ร้อยละ  48   ดี  ร้อยละ  92 

/3. ข้อเสนอแนะ... 
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ที่ประชุม เห็นชอบ 

ประธานฯ กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรอีกบา้ง เพื่อน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ต่อไป                      

กรรมการฯ กระผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
(นายพล) 1.  ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 

2.  ควรติดต้ังจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถรับชมข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 
3.  ควรจัดมุมเครื่องด่ืมระหว่างรอรับบริการ 
4.  ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
5.  ควรด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร 

       6.  ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ กรรมการท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกบ้าง 
                     

ที่ประชุม ไม่มี 

 

ประธานฯ หากไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  11.450  น. 
 
         

         
        (ลงช่ือ)                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ) 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
           (ลงช่ือ)                                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นางประนอม ชายส าโรง) 
       ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

         
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ส านักงานปลัด   โทร. ๐-4400-9892                               . 

ที่  นม 86901/358                          วันที่      10  ตุลาคม  2562                        . 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติรากชาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                  . 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

1.เร่ืองเดิม   
  ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ี  276/2561 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  เรื่อง  
แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แล้วเสนอผลการประเมินให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม  
พัฒนาการด าเนินการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน  นั้น 
 

  2.ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการประชาชน จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ประชุมในวันท่ี 5 
ตุลาคม 2561  ตามแบบเก็บข้อมูลท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม โดยท าการประเมิน ช่วงเดือนตุลาคม  
2561 – เดือน กันยายน 2562  รอบหนึ่งปี  และประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการให้บริการ
ประชาชนของ อบต.เกษมทรัพย์ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2562  สรุปผลการประเมินในภาพรวม การ
บริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ และ
มีการให้บริการท่ีค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหาร
และปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ท้ังนี้ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ในครั้งต่อไปและคณะกรรมการได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.  ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
2.  ควรติดต้ังจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 
3.  ควรจัดมุมเครื่องด่ืมระหว่างรอรับบริการ 
4.  ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
5.  ควรด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร 

       6.  ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

โดยสรุปผลจากข้อมูลได้ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 3. ข้อระเบียบกฎหมาย 
 3.1  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2549 
 3.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
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 4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  เห็นควรประกาศผลการประเมินให้ประชาชนทราบ 
 4.2  เห็นควรด าเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการน าเสนอเพื่อการพัฒนาการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

          
                                                         (นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ) 
                                                              หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 
                                                        
                                                              (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
       
              (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 


