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ค าน า 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ว่ามีผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพของบริการ และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่รวมทั้งประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน
ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน 
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอ
แนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน                  
ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 
 

 คณะผู้จัดท า 
 ตุลาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุ้มค่าของภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มี

ด าเนินการ 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอ้ือต่อการทงาน เช่นการมอบอ านาจ 
การบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
มีการก าหนดแผนยุทธศาลตร์ 
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่อง 
ผู้ปฏิบัติงาน 
มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ 
 มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มี

ด าเนินการ 
1 
2 
 

3 
4 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้อ 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน 
ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ท้องถิ่น 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 
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แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 

ที ่
ประเด็นการประเมิน 

(ตัวช้ีวัด) 
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 
ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 
ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทาง 
อินเตอร์เน็ตต าบลเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง 
ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 
ระดับความส าเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าเร็จของการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ระดับความส าเร็จในการมอบอ านาจไปสู่ระดับล่าง 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ 
ระดับความส าเร็จของการก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดเป้าหมาย
ขององค์กร 
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การประเมินผลปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ก าหนดการประเมินและท างานตั้งแต่ตั้งค าสั่งแต่งตั้ง      
มีผลในทางปฏิบัติ และได้รับทราบแนวทางจากเลขานุการฯ เพ่ือประกอบการด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลดังนี้ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
๑. มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการ โดยมีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบในการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) และที่แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระยะสั้น) ตลอดจนการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
2. มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจ การบริหารงานแนวใหม่ 
การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีกาด าเนินการ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโ นโลยี เช่น 
แอปพลิเคชั่น ไลน์ (งาน อบต.ตาเนิน) / เฟซบุ๊ก (อบต.ตาเนิน อ.เนินสง่า) มาเพ่ือใช้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ท างาน การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองค์กร การสั่งการ การน าเสนอ และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่าง
รวดเร็ว ว่องไว และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย (Thailand ๔.0) และระบบราชการ ๔.0 อย่างเป็น
รูปธรรม และมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้โดยส่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดด าเนินการ 
๓. มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการ โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินการขององค์กร และรับมอบนโยบายการท างาน
ตลอดจนการปรึกษาหารอืเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
๔. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการดเนินการ โดยมีการระดมความคิดเห็น ให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท าร่วมเสนอปัญหา/ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึน เพ่ือเสนอในรูปแบบการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล กลั่นกรองเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินและคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน ตลอดจนมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เป็นประจ าทุกป ี
5. มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการ โดยน าแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงรายละเอียดที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณที่จะ
ด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
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๖. มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ที่ท า
การ อบต.ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต  http://www.tanern.go th และทางแอปพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก (อบต.ตาเนิน) 
๗. มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการ โดยกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชน
ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล เพ่ือรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน มารวบรวม วิเคราะห์ๆและเข้าบรรจุเป็นโครงการพัฒนาต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรให้ประชาชนทราบ 
8. มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการ โดยการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล
ในการร่วมกันพิจารณาทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา/ความต้องการ และน าโครงการตามล าดับ
ความส าคัญนั้นๆ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในสภาวะปัจจุบันของสภาพในพ้ืนที่จริงที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนน าข้อมูลที่ผ่านการประชุม
ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน และโดยภาพรวมในต าบลสระสี่เหลี่ยม มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็งอุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนมีการบันทึก/ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการรายงานทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
9. มีระบบรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการโดยใช้ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิเช่น การรายงานผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (http://e-plan.thailocalad min.go.th) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (http://www.laas.go.th) ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://info.dla.go.th/การ
รายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทางเว็บไซด์ http://www.e-report.energy.go.h/ และการรายงานผ่านทาง
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
10.มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการโดยมีการส่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตา
เนิน เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อต าแหน่งหน้าที่ ตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นหรือตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดด าเนินการ 
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๑๑. มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการโดยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นใน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเนิน และคณะกรรมการการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตา
เนิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินและมีการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบลเป็นประจ าทุกปี
โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนแต่ละหมู่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
๑๒. มีระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์และประเมินผล: มีการด าเนินการ เช่น มีการหมุนเวียนงานเมื่อเจ้าหน้าที่  อบต. ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบติดภารกิจ ได้แก่ ไปเข้ารับการฝึกอบรมที่จังหวัด อยู่นอกพ้ืนที่หรือติดภารกิจอ่ืนที่จ าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ก็
สามารถด าเนินการแทนกันได้เพ่ือให้บริการในงานด้านต่างๆแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมินผลการ
ท างานของบุคลากร อบต. และมีการยกย่อง/ให้รางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่ อบต. ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมเป็นประจ าทุกปี 
๑๓. มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 

ผลการวิเคราะห์ประเมินผล: มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ น่ามอง มีการ
จัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน และมีการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เช่น ทางขึ้นส าหรับผู้พิการ ห้องน้ าส าหรับผู้พิการเป็นต้น 
๑๔. มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ผลการวิเคราะห์และประเมินผล : มีการด าเนินการโดยมีการเสนอโครงการและวิธีการลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ และมีการระดมความคิดเห็นต่างๆจากราชการทุกส่วนกองเพ่ือให้สามารถน าปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๑๕. มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ 

ผลการวิเคราะห์และประเมินผล: มีการด าเนินการ เช่น มีการปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการในเชิงรุกแก่
ประชาชน ได้แก่ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ือเข้าถึงและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้า โดยกอง
คลังได้ให้บริการรับช าระเงินภาโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ รับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รับจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นค าขอใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้และให้บริการในงานด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลตาเนิน 
๑๖. มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร 

ผลการวิเคราะห์และประเมินผล: มีการด าเนินการโดยมีประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การ
บริการส่วนต าบลตาเนิน (One Stop Service) เพ่ือลดขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชนในการบริการต่างๆ ได้แก่ 
บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด บริการประสานการท าบัตรผู้พิการบริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม บริการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๑๗. มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 

ผลการวิเคราะห์และประเมินผล: มีการด าเนินการโดยมีการจัดท าแผนและมาตรลดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนิน ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น มาตรการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
๑๘. มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์และประเมิน: มีการด าเนินการโดยการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศใหม่ๆมีการ
น าระบบโปรแกรม (LTAX ๓๐๐๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยน ามาบันทึก/สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง  ๆเช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างข้อมูลเกี่ยวกับป้าย และข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แอปพลิเคชั่น ไลน์ (งาน อบต.ตาเนิน) / เฟซบุ๊ก (อบต.ตาเนิน อ.เนินสง่า) มาเพ่ือใช้
เพ่ือการสื่อสารองค์กร การสั่งการ การน าเสนอ และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว 

การประเมินของแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) : (สถ. - อปท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเนิน ประจ าปี ๒๕๖4 ซึ่งผลคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ (ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) มีดังนี้ 

ด้านที ่๑ การบริหารจัดการ ร้อยละ 81.82 
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 81.00 
ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ร้อยละ 79.47 
ด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณ ร้อยละ 89.59 
ด้านที ่๕ ด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ 72.31 
รวมคะแนนทั้ง ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘3.86 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินความเป็นมาของ
การประเมินความพึงพอใจ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน มีการติดต่อประสานงานกันอยู่
ตลอดเวลา ทั้งการขอรับบริการ การร้องทุกข์ การช าระภาษี และเรื่องอ่ืนๆอีกมากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน มีความ
ประสงค์ที่จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและการให้บริการ จึงใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเรื่องคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
- น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ

ด าเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ต่อไป 
กลุ่มประชากรที่ได้รับการส ารวจ 

- กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง มีการก าหนดช่วงอายุ เป็นประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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-      ท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ จุดบริการประชาชน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

และด าเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
แบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ) 

๑. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔ ข้อ 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ จ านวน ๘ ข้อ 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท การกรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่โดยตรง                       

เพ่ือช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล 
๒. เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน                         

มี ๔ ระดับ คือ 
ค่าเฉลี่ย  ๓..๒๖ - ๔..00  คือ ระดับความคิดเห็น พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย   ๒..๕๑ - ๓..๒๕  คือ ระดับความคิดเห็น พอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   ๑..๗๖ - ๒..๕๐  คือ ระดับความคิดเห็น พอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย   ๑.๐๐ - ๑..๗๕  คือ ระดับความคิดเห็น ไม่พอใจ 
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แบบสอบถาม 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต าบลตาเนิน ในการรับบริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ    ชาย     หญิง 
๒. อาย ุ   ต่ ากว่า ๑๘ ปี    ระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี 

 ระหว่าง ๓๖ - ๕๐ ปี  มากกว่า ๕๐ ปี 
๓. การศึกษา   ประถมศึกษา    ปวช./ปวส.   อนุปริญญา   มัธยมศึกษา   

 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
4.อาชีพ   เกษตรกร   รับจ้าง/พนักงานบริษัท    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว    นักเรียน / นักศึกษา 
 อ่ืน ๆ ……………………………….. 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ที่เห็นได้ง่าย     
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่     
3. ความสุภาพในการให้บริการ     
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ     
5. การจัดสถานที่รอให้บริการ     
6. ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ     
7. มีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพียงพอ     
8. การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม     

 
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วันที.่......................เดือน.............................................. พ. ค. 2564 
 

***ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ*** 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และในด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชนจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ครั้งที่                       
3/๒๕๖4 ในวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน ๕0 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
********************************************************************************************************************* 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ   ชาย จ านวน ๒๒ คน   หญิง จ านวน ๒๘ คน 
๒. อาย ุ  ๑. ต่ ากว่า ๑๘ ปี    ๒. ระหว่าง๑๘ - ๓๕ ปี 

๓. ระหว่าง๓๖ - ๕๐ ปี   ๔. มากกว่า ๕๐ ปี 
3.การศึกษา  ๑. ประถมศึกษา   ๒. ปวช./ปวส.      ๓. อนุปริญญา  ๔. มัธยมศึกษา 

5. ปริญญาตรี   5. สูงกว่าปริญญาตรี   7. อ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
๔. อาชีพ  ๑. เกษตรกร    ๒. รับจ้าง/พนักงานบริษัท 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   

๔. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๕. นักเรียน / นักศึกษา  ๖. อ่ืน 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ที่เห็นได้ง่าย 28 17 5  
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 28 19 3  
3. ความสุภาพในการให้บริการ 27 21 2  
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 22 22 6  
5. การจัดสถานที่รอให้บริการ 16 31 3  
6. ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 24 24 2  
7. .มีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 29 18 3  
8. การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม 26 24 0  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน จะมีเพศหญิงมากกว่า เพศชาย ผู้มารับบริการส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีอาชีพเป็นเกษตรกร 

๒. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ในภาพรวมอยู่ในระดับ                
ดีมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ระดับดี และระดับพอใช้ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม         
ในระดับควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง ๘ รายการ มีจ านวนอบแบบสอบถามในระดับดีมากเฉลี่ย ๒๕ คน ในระดับดี
เฉลี่ย ๒๒ คน และในระดับพอใช้เฉลี่ย ๓ผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องมีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพียงพออยู่ในระดับดีมาก 
จ านวนมากที่สุด ๒๙ คนรองลงมาคือ มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ที่เห็นได้ง่าย และมีป้ายแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก ในจ านวนที่เท่ากันคือ ๒๘ คน ส าหรับความสุภาพ                  
ในการให้บริการ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก จ านวน ๒๗ คน การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม                      
มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก จ านวน ๒๖ คน ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก จ านวน ๒๔ คน ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการมีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
ดีมาก จ านวน ๒๒ คน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที่มีค่าคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการจัดสถานที่รอ
ให้บริการ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากจ านวน ๑๖ คน แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึง
พอใจในระดับที่ดี ส่วนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมเข้ามา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
๑. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ที่เห็นได้ง่าย ระดับดี

มากจ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ระดับดีจ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ระดับพอใช้จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑0 ระดับที่ควรปรับปรุง (ไม่มี) 

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าระดับดีมาก
จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ระดับดีจ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ระดับพอใช้จ านวน  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖ ระดับที่ควรปรับปรุง (ไม่มี) 

๓. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ ระดับดีมากจ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๔ ระดับดีจ านวน๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ *๒ ระดับพอใช้จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ ระดับที่ควรปรับปรุง (ไม่มี) 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการระดับดีมากจ านวน ๒๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ระดับดีจ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ระดับพอใช้จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ระดับที่ควร
ปรับปรุง (ไม่มี) 

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานที่รอให้บริการระดับดีมากจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒ ระดับดีจ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ระดับพอใช้จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ ระดับที่ควรปรับปรุง (ไม่มี) 
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๖. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ าที่มีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการระดับดีมาก
จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ระดับดีจ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ระดับพอใช้จ านวน  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
4 ระดับที่ควรปรับปรุง (ไม่มี) 

7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ าดื่มที่สะอาดบริการอย่างเพียงพอ ระดับดีมากจ านวน ๒๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ระดับดีจ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ระดับพอใช้จ านวน ๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๖ ระดับที่ควร
ปรับปรุง (ไม่มี) 

8.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม ระดับดีมากจ านวน ๒๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ระดับดีจ านวน '๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ระดับพอใช้และระดับที่ควรปรับปรุง (ไม่มี) 

 
ตารางแสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเด็นความพึงพอใจ 

จ านวนและร้องละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
(X )̄ 

แปล
ความ 

อันดับ 

ดีมาก 
4 

(W1) 

ดี 
3 

(W2) 

พอใช้ 
2 

(W3) 

ควรปรับปรุง 
1 

(W4) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (X) 

(X1) (X2) (X3) (X4) 
๑. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้าแสดง สถานที่ท่ีเห็นได้ง่าย  28 

(56%) 
17 

(34%) 
5 

(10%) 
- 3.46 

พอใจ
มาก 

3 

๒. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  28 
(56%) 

19 
(38%) 

3 
(6%) 

- 
3.50 พอใจ

มาก 
2 

๓. ความสุภาพในการให้บริการ 27 
(54%) 

21 
(42%) 

2 
(4%) 

- 3.50 พอใจ
มาก 

2 

๔. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 22 
(44%) 

22 
(44%) 

6 
(12%) 

- 3.32 พอใจ
มาก 

5 

๕. การจัดสถานที่รอให้บริการ 16 
(32%) 

31 
(62%) 

3 
(6%) 

- 3.26 พอใจ
มาก 

6 

๖. หอ้งน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 24 
(48%) 

24 
(48%) 

2 
(4%) 

- 3.44 พอใจ
มาก 

4 

7. มีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 29 
(58%) 

18 
(36%) 

3 
(6%) 

- 3.52 พอใจ
มาก 

1 

8. การจัดล าดับการให้บริการมีความยตุิธรรม 26 
(52%) 

24 
(48%) 

- - 3.52 พอใจ
มาก 

1 

ภาพรวม 3.44 พอใจมาก 
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- การให้คะแนนความพึงพอใจ มีอยู่ ๔ ระดับความพึงพอใจ 

๔  หมายถึง   ดีมาก 
๓  หมายถึง   ดี 
๒  หมายถึง   พอใช้ 
๑  หมายถึง   ควรปรับปรุง  

- ช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด)/จ านวนอันตรภาคชั้น= (๔-๑)/๔ = ๐.๗๕ 

- สูตรที่ใช้ ค่าเฉลี่ย (X )̄ = (W1 x1 +w2 X2 +W1 X๓ +...+Wn Xn )/n 

W แทน ระดับความพึงพอใจ (แยกตามระดับคะแนนความพึงพอใจ) 
X แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (แยกตามการให้คะแนนตามระดับความพึงพอใจ) 
n แทน จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
   (จ านวนทั้งสิ้น ๕๐ คน) 

- เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน มี ๔ ระดับ คือ 
ค่าเฉลี่ย ๓.๒๖ - ๔.๐0 คือ ระดับความคิดเห็น พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๒๕ คือ ระดับความคิดเห็น พอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๗๖ - ๒.๕0 คือ ระดับความคิดเห็น พอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๗๕ คือ ระดับความคิดเห็น ไม่พอใจ 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจจากการรับบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตาเนิน ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (X )̄ = ๓.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖ แยกพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อันดับที่ ๑ ประเด็นความพึงพอใจข้อ ๗. มีน้ าดื่มสะอาดบริการอย่างเพียงพอ และข้อ ๘.การจัดล าดับการให้บริการมีความ

ยุติธรรม อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (X )̄ = ๓.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

อันดับที่  ๒ ประเด็นความพึงพอใจข้อ ๒. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  และข้อ ๓.                   

ความสุภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (X )̄ = ๓.๕o คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ 

อันดับที่ ๓ ประเด็นความพึงพอใจข้อ ๑. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ที่เห็นได้ง่ายอยู่ในระดับพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย (X )̄ = ๓.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕ 

อันดับที่ 4 ประเด็นความพึงพอใจข้อ ๖. ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 

(X )̄ = ๓.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖ 

อันดับที่ ๕ ประเด็นความพึงพอใจข้อ ๔. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (X )̄         

= ๓.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 

อันดับที่ ๖ ประเด็นความพึงพอใจข้อ ๕. การจัดสถานที่รอให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมากค่าเฉลี่ย (X )̄ = ๓.๒๖ คิดเป็น

ร้อยละ ๘๑.๕ 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดทั้ง ๔ ด้าน 

ประกอบด้วย 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
๒. คุณภาพการบริการ 
๓. ความคุ้มค่าของภารกิจ 
๔. ความพึงพอใจของประชาชน 
และจากผลการประเมินของแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            

(Local Performance Assessment : LPA) : (ส ถ. - อ ป ท .) ป ระจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564  คณะกรรมการฯ                      
ได้วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
๑. ก่อนด าเนินการใดๆควรมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการนั้น เๆสียก่อน 
2. จัดท ารายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมระบุตัวชี้วัดความส าเร็จด้วย 
๓. ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน 
๔. ถ้าหากภารกิจนั้นๆจะกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการจะต้องแก้ไขบรรเทาผลกระทบหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการนั้น  ๆ
๕. ควรบูรณาการภารกิจร่วมในกรณีมีความใกล้เคียงกันโดยมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
๖. ในประเด็นของการมอบอ านาจ ซึ่งด าเนินการไม่ชัดเจนและงานที่มอบอ านาจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ปฏิบัติ

ในหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนในเรื่องการมอบหมายงานให้สามารถท างานแทนกันได้นั้นมีการหมุนเวียนงานเมื่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบติดภารกิจจึงสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

คุณภาพของการบริการ 
๑. ทุกส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
๒. ให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
3. หากมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรืออ่ืนใด ที่แจ้งแก่ส่วนราชการใดควรติดตามทุกกรณี 
4. ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2๕๔0 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูล 
5. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีบางเรื่องที่อาจจะต้องปรับปรุง แก้ไข เช่น 

ช่องทางการให้บริการพิเศษส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือหญิงมีครรภ์ ควรจัดให้เป็นการเฉพาะ 
๖. เพ่ือให้การบริหารเป็นทีประทับใจยิ่งขึ้น ควรก าชับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและมี

ความพร้อมที่จะต้อนรับและให้บริการตลอดเวลา 
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ความคุ้มค่าของภารกิจ 
๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างควรปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยโดยพิจารณาถึงผลที่จะได้รับเป็นส าคัญ 
2. มีการติดตามประเมินความคุ้มค าเป็นประจ าเพ่ือมิให้สูญเสียทรัพยากรการบริหาร 
๓. มีการน าความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาทักษะและความรู้

เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศใหม่ ๆ มีการน าระบบโปรแกรมช่วยงานเข้ามาเสริมศักยภาพในการท างาน จึงเห็นควรก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรด าเนินการตรวจสอบปรับปรุงหรือรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๔. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ควรจะเน้นการฝึกอบรมเองเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ภายใน
หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น และควรที่จะต้องให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย 
ความพึงพอใจของประชาชน 

๑. รักษามาตรฐานด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๒. ได้ด าเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการโดยรวมปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนอยู่ในระดับที่ดี ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อการให้บริการของหน่วยงาน จะมีในบางประเด็นที่ได้จากการสุ่ม
สอบถามประชาน จะมีในเรื่องประชาสัมพันธ์ผลงานหรือการด าเนินงานที่ผ่านมายังมีน้อย ดังนั้นควรที่จะเสริมศักยภาพใน
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้น 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ในภาพรวมการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินมีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและความ

คุ้มค่าของภารกิจตรงตามเป้าหมายภารกิจทุกประการ โดยมีคุณภาพของการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ดีมาก และมีการบริหารและปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


