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คํานํา 
 
 

เทศบาลตําบลบานหมอ มีแนวทางที่จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานหมอ ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี ประจําป ๒๕61 เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการภายในองคกร  โดยมีกรอบ
แนวทางการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
๒. คุณภาพของการบริการ 
๓. ความคุมคาของภารกิจ 
๔. ความพึงพอใจของประชาชน 
ซึ่งการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแกไข

พัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอใหผูบริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการที่จะนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการเสนอแนวทางปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ และพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

   
 

คณะผูจัดทํา 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ 
ประจําป 2562 

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

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6    
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 
 (1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 (3) มีประสิทธิภาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 (6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 และมาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา 9(3) แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะ
ผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 
 ซึ่งเทศบาลตําบลบานหมอ ไดนํามาเปนกรอบแนวทางการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 (2) คุณภาพของการบริการ 
 (3) ความคุมคาของภารกิจ 
 (4) ความพึงพอใจของประชาชน 
 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ภายในองคกร   
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๑.ดานผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ดานที่ ๑ ดานบริหารจัดการ  
หัวขอที่จะตองนํามาประเมินดานผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจไดแก  
หมวด 1 การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
   1.1 ความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ไดคะแนน 5 คะแนน 
   1.2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสามป(พ.ศ.2560-2562) ได
คะแนน 5 คะแนน 
   1.3 อปท.ไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น ไดคะแนน 5 คะแนน 
   1.4 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ไดคะแนน 5 คะแนน 
   1.5 อปท.นําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)   
มาดําเนินการตามแผนฯ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําปหรือเงิน
นอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ป 2560) 
ไดคะแนน 0 คะแนน 
   1.6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบฯ ได
คะแนน 5 คะแนน 
   1.7 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) ไดคะแนน 0 คะแนน 
   1.8 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา ไปสูการปฏิบัติ ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
หมวด 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
   5.1 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับสวน
งานยอย(สํานัก/กอง) แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ไดคะแนน 5 คะแนน 
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานยอย(สํานัก/กอง) 
แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
   5.2 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหนวย
รับตรวจตามแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบ ปส.(ถาม)ี ได
คะแนน 5 คะแนน 
 
 

 
 
 
การประเมินในขอนี้อยูในเกณฑพอใช 
และใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง
แกไขในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในขอนี้อยูในเกณฑดมีาก 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หมวด 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ขอ 6.1 อปท.ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวาง
สวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น ไดคะแนน 5 คะแนน 
หมวด 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
   ขอ 7.1 การมอบอํานาจการตัดสินใจ ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 7.2 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ไดคะแนน 3 คะแนน 
   ขอ 7.4 อปท.มีโครงการซึ่งไดบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ อปท.
อื่น หรือรวมกับหนวยงานอื่นในรอบปที่ผานมารวมกี่ดาน ไดคะแนน 0 
คะแนน 
 
ดานที่ ๒ ดานบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวขอที่จะตองนํามา 
ประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของภารกิจไดแก 
๑. ดานการบริหารงานบุคคล  
หมวด 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
   ขอ ๑.๑ การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ ๑.๒ การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ ไดคะแนน 1 คะแนน 
   ขอ 1.3 การดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 1.4 การดําเนินการเมื่อมีตําแหนงวาง ไดคะแนน 1 คะแนน 
   ขอ 1.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ไดคะแนน 3 คะแนน 
   ขอ 1.6 การฝกอบรมบุคลากรของ อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 1.7 การสงเสริมพัฒนาความรู ไดคะแนน 3 คะแนน 
   ขอ 1.8 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. ไดคะแนน 0 
คะแนน 
   ขอ 1.9 การดําเนินกิจกรรมดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ได
คะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 1.10 การจัดทําโครงการดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ได
คะแนน 3 คะแนน 
   ขอ 1.11 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการกระทําผิด
จริยธรรม ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
 
 

 
การประเมินในขอนี้ถือวาอยูใน
เกณฑพอใช และเทศบาลควรจัดทํา
โครงการที่บูรณาการรวมกับ
หนวยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การประเมินในขอนี้ถือวาอยูใน
เกณฑพอใช และควรดําเนินการ
ปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนนอย 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 หมวด 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ขอ 2.1 ขอมูลตําแหนงในแผนอัตรากําลังสามป ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 2.2 ขอมูลพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ไดคะแนน 5 
คะแนน 
   ขอ 2.3 การตั้งงบเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติรายจายประจําปหมวด
เงินเดือนคาจางเปนไปตามแผนอัตรากําลังสามป ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 2.4 ระยะเวลาการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไดคะแนน 5 
คะแนน 
   ขอ 2.5 ความถูกตองของการเลื่อนขั้นเงินเดือนท้ังในเรื่องวงเงินและ
จํานวนผูได ๒ ขั้น ไดคะแนน ๕ คะแนน 
 ขอ 2.6 การลงเวลาปฏิบัติราชการ ไดคะแนน 5  คะแนน 
 ขอ 2.7 การออกคําสั่งดานการบริหารงานบุคคล มีการดําเนินการ 8
รายการขึ้นไป  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
  ขอ 2.8 ภาระคาใชจายดานรายจายดานบุคลากรและประโยชนตอบ
แทนอื่นเทียบกับขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ไม
เกินกวารอยละ2๕ ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
หมวดที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน 
   ขอ 3.1 การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหาร
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 3.2 การทํางานขององคกร ไดคะแนน 3 คะแนน 
   ขอ 3.3 การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ ไดคะแนน 1 
คะแนน 
   ขอ 3.4 การจัดสถานที่ทํางาน ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 3.5 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับ
บุคลากรภายในองคกร ไดคะแนน 1 คะแนน 
 
 
หมวด 4 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขอ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประกอบการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ ไดคะแนน 3 คะแนน 
ขอ 4.2 การประเมินผลการฝกอบรม ไดคะแนน 0 คะแนน 
ขอ 4.3 การสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดคะแนน 1 คะแนน 
ขอ 4.4 การจัดองคความรูในองคกร ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

 
การประเมินในขอนี้ถือวาอยูใน
เกณฑดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้อยูใน
เกณฑดี และควรดําเนินการ
ปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้อยูใน
เกณฑพอใช  และควรดําเนินการ
ปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนนอย 
 

 



-๕- 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หมวด 5 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขอ 5.1 การเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
รักษาวินัย ไดคะแนน 1 คะแนน 
ขอ 5.2 มีชองทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแจง
บุคลากรถึงชองทางในการรองเรียน  ไดคะแนน 5 คะแนน 
๒. การดําเนินกิจการของสภาทองถิ่น  
ขอ 6.2.1 การกําหนดสมัยการประชุมสามัญ,การเรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ และการนัดประชุมสภาในสมัยสามัญครั้งแรกแตละสมัย ไดคะแนน 
๕ คะแนน 
ขอ 6.2.2 การสงสําเนารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ไดคะแนน 3 คะแนน 
ขอ 6.2.3 การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณ 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 6.2.4 การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตองไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ ไดคะแนน 5 
คะแนน 
ขอ 6.2.5 การใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ขอ 6.2.6 การจัดทํารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามขอ ๕๐ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ไดคะแนน 5 
คะแนน 
   ขอ 6.2.7 สภาทองถ่ินไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการ
ประชุมสภาทองถิ่น ไดคะแนน 5 คะนน 
ขอ 6.2.8 ในป พ.ศ.2560 มีสมาชิกสภาทองถิ่นไดมาประชุมสภาสมัย
สามัญทุกสมัยและทุกครั้งครบตามจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมด ได
คะแนน 3 คะแนน 

 
การประเมินในดานกิจการสภาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 
 
 
 

 
 
 



-๖- 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
๑.3 ดานที่ ๔ ดานการบริการสาธารณะ หัวขอที่จะตองนํามาประเมิน 
ดานผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ไดแก 
หมวด 1 โครงสรางพื้นฐาน 
1. ดานถนน ทางเดิน และทางเทา 
ขอ ๑.๑.1 การจัดทําแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ 
อปท.  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
ขอ ๑.1.๓ รอยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ที่สงไปขอ
ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น ถึงปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดคะแนน 
๕ คะแนน 
ขอ ๑.1.๔ รอยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ที่ไดลงทะเบียน
เปนทางหลวงทองถิ่น ถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไดคะแนน ๕ คะแนน 
ขอ 1.1.5 รอยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ตอความยาวของ
ถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ อปท. (ณ ปงบประมาณ พ.ศ.2560) 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
๒. ดานไฟฟาสาธารณะ 
ขอ 1.2.1 รอยละถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยง
ตาง ๆ และสามารถใชงานได ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 1.2.2 รอยละของถนนสายหลักท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท.ที่มี
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตลอดสาย และสามารถใชงานได ไดคะแนน ๕ 
คะแนน 
ขอ 1.๒.๓ การดูแลบํารุงรักษา/ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาตาม
จุดเสี่ยงตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. ไดคะแนน  5  คะแนน 
 
3. ดานน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
1.3.๑ การตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบรโิภคของ อปท. ใหครบทุก
ระบบประปา  ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.3.๒ รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําประปาใชและมีปริมาณเพียงพอ
ตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑ 
ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 

 



-๗- 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หมวด 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ดานการศึกษา 
2.1.1.1 อปท.มีคาเฉลี่ยของทุกระดับคุณภาพตัวบงชี้ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ไดคะแนน 3 คะแนน 
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
2.1.1.2 อปท.มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ไดคะแนน 5 
คะแนน 
2.1.2.2 รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ที่ผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ไดคะแนน 0 คะแนน 
2.1.2.3 จํานวนกิจกรรมที่ อปท.จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ของครูและผูดูแลเด็กใน ศพด. ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.1.2.4 อปท.มีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กใน 
ศพด. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.1.2.5 อปท.มีการสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจการของ ศพด. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.1.3.1 การดําเนนิการเพื่อจัดใหมีหรือสงเสริมการจัดใหมีแหลงเรียนรู
ชุมชนในพื้นที่ อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.1.3.2 จํานวนกิจกรรมที่ อปท.ดําเนินการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
ดานงานสาธารณสุข 
2.2.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูทําหนาที่
ดูแลสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน (อสม. แกนนําสุขภาพ ผูนําองคกรในชุมชน 
ฯลฯ) ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.2.2 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อใหความรูแกประชาชนใน
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ไดคะแนน 0 คะแนน 
2.2.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการสงเสริมสุขภาพการปองกันและ
ควบคุมโรคตาง ๆ รวมถึงการเตรียมความพรอม การแกไขโรคติดตออุบัติ
ใหมใหแกประชาชน(ไมใชการใหความรู) ไดคะแนน 0 คะแนน 
2.2.4 จํานวนหนวยบริการสาธารณสุขที่ อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุน
ในการดูแลสุขภาพประชาชน ไดคะแนน 0 คะแนน 
2.2.5 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการปองกันโรคเอดส(ยกเวนเงินสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพ) ได
คะแนน 1 คะแนน 
2.2.6 อปท.ผานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานการจัดการสุขาภิบาล อาหาร และดานการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 
ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑดี และควรดําเนินการ
ปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑพอใช และควรดําเนินการ
แกไขปรับปรุงในขอที่ไดคะแนน
นอย 



-๘- 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
2.2.7 อปท.ผานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและดานการจัดการมูลฝอย ไดคะแนน 0 
คะแนน 
 
ดานการสงเสริมสตรีและครอบครัว  
 2.3.1 จํานวนกิจกรรมที่ อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
สตรีในพื้นท่ี ไดคะแนน 3 คะแนน   
2.3.2 จํานวนกิจกรรมที่ อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุนเพื่อสงเสริมความ
รักและความอบอุนในครอบครัว ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
สงเสริมและพัฒนาคนพิการและผูดอยโอกาส/คนไรที่พ่ึง 
2.4.1 จํานวนกิจกรรมที่ อปท.ดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ นอกเหนือจากการจายเบี้ยความพิการ ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.4.2 จํานวนครั้งที่เทศบาล และ อบต.สามารถดําเนินการจายเบี้ยความ
พิการไดครบถวน ถูกตองตามประกาศเทศบาลเรื่องบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.4.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อพัฒนาผูดอยโอกาส/คนไร
ที่พ่ึง(ยกเวนคนเรรอนและขอทาน) ไดคะแนน 0 คะแนน เนื่องจากไมมี
คนไรที่พึ่งในพื้นที่ 
 
ดานการสงเสริมผูสูงอายุ 
2.5.1 อปท.ไดจัดทํากิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุตาม
องคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการเตรียมความพรอมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุ 2) ดานสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ 3) ดานการคุมครอง
ทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 4) ดานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาดาน
ผูสูงอายุและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 5) ดานการพัฒนาและ
เผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.5.2 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตเทศบาล ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.5.3 จํานวนครั้งที่เทศบาล และอบต.สามารถดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุไดครบถวนถูกตองตามประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ภายในวันที่ 10 ของเดือน  ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการเพ่ิมเติมในขอที่
ไดคะแนนนอย 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑพอใช และควรดําเนินการ
แกไขปรับปรุงในขอที่ไดคะแนน
นอย 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 

 
 



-๙- 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
2.6.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนใหเหมาะสมตามวัย ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.6.2 รอยละของเด็กอายุ 2-5 ป ในเขต อปท.ที่ไดรับการเตรียมความ
พรอมหรือกอนเขาไปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
ดานการสงเสริมกีฬา  
2.7.1 จํานวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่ อปท. ดําเนินการจัดใหมี เพื่อให
ประชาชนไดใชในการแขงขันกีฬา หรือออกกําลังกาย (ทั้งที่ใชและไมใช
งบประมาณของ อปท.หรือใชงบประมาณของหนวยงานอื่น) ไดคะแนน ๕ 
คะแนน 
2.7.2 รอยละของลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใชเลนกีฬา
และนันทนาการในเวลากลางคืน (สามารถใชงานได) ไดคะแนน  ๕  
คะแนน 
2.7.3 จํานวนกิจกรรมหลักเพื่อการสงเสริมกีฬาของ อปท. 1) มีการ
บริหารจัดการดานการสงเสริมกีฬา 2) การจัดใหมีอุปกรณกีฬาและ
อุปกรณการออกกําลังกาย 3) การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเลนกีฬา/
การออกกําลังกาย ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  
3.1.1 จํานวนประเภทอาชีพที่จัดใหมีการฝกอบรมแกประชาชน ได
คะแนน 3 คะแนน 
3.1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ
ฝกอบรม ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
การสงเสริมการทองเที่ยว 
3.2.1 การจัดทําแผนการสงเสริมทองเที่ยว ไดคะแนน 0 คะแนน 
3.2.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
 
 
 

 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 
 
 
 
การประเมินในขอนี้อยูในเกณฑ 
ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑพอใช และควรจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมเพ่ือฝกอาชีพและสงเสริม
การประกอบอาชีพใหกับประชาชน 
 
 
สําหรับการประเมินในขอนี้ถือวาอยู
ในเกณฑปรับปรุง และควร
ดําเนินการเพื่อการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตพื้นที่ อาจเปนใน
เรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

การสงเสริมกิจการตลาด 
3.3.1 การกําหนดหลักเกณฑ/ขอกําหนดในการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาด ไดคะแนน 5 คะแนน 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
4.2.1 การจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ไดคะแนน 0 คะแนน 
4.2.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
 
การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย 
5.1.1.1 การจัดทําและดําเนินงานตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.1.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ปองกันภัยแกประชาชน ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.1.3 จํานวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ปองกันภัยแกเจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.2.1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการใหความรู ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.3.1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือปองกันภัยทางถนนแก
ประชาชนนอกเหนือจากการใหความรู ไดคะแนน 5 คะแนน 
การสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
5.2.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ไดคะแนน 
0 คะแนน 
5.3.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
6.1.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือใหความรูประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.1.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นอกเหนือจากการใหความรูประชาชน) ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุง
ในขอที่ไดคะแนนนอย 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑ
ปรับปรุง และใหเจาหนาที่
ดําเนินการสํารวจ 
ภูมิปญญา 
 
 
การประเมินในขอนีอ้ยูในเกณฑดี  
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุง
ในขอที่ไดคะแนนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑ
พอใช และควรดําเนินการแกไข
ปรับปรุงในขอท่ีไดคะแนนนอย 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

6.1.3 การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ ไดคะแนน 1 
คะแนน 
6.2.1 อปท.ออกขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติทองถิ่นควบคุมใหอาคาร หมูบาน
จัดสรร บานเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบอดักไขมันและระบบน้ําเสียเฉพาะ
พื้นที่ หรือระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.2.2 อปท.จัดทําฐานขอมูลสภาพปญหาน้ําเสียในพื้นที ่ไดคะแนน 0 
คะแนน 
6.2.3 จํานวนกิจกรรมสงเสริมความรูแกประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําในชุมชน การใชน้ําอยางประหยัด และการจัดการน้ําเสียใน
ชุมชน ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.2.4 จํานวนกิจกรรมเพ่ือดําเนินการฟนฟูและบําบัดน้ําเสียครัวเรือน
อยางตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของประชาชน นอกเหนือไปจากการให
ความรู ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.3.1 เทศบัญญัต/ิขอบัญญัติ/แผนงาน/แผนปฏิบัติราชการ/แผน
ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการลดและการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากตนทางตามหลักการ 3 Rs ( Reduce , Reuse ,Recycle) ที่
ดําเนินการเพื่อใหความรูแกประชาชน  ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือดําเนินการลดและการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากตนทางตามหลักการ 3 Rs ( Reduce , Reuse ,Recycle) 
นอกเหนือไปจากการใหความรูแกประชาชน ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.4 การจัดตั้งกลุม/เครือขายอาสาสมัครเพื่อรณรงคขับเคลื่อนการ
ดําเนินการเรื่องขยะ ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.5 การจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเปนปจจุบัน ไดคะแนน 5 
คะแนน 
6.3.6 ทุกหมูบาน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตราย ชุมชน เมื่อคํานวณ
เปรียบเทียบกับรอยละจํานวนหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่ อปท. ไดคะแนน 5 
คะแนน 
6.3.7 หมูบาน/ชุมชน ที่สามารถเปน หมูบาน/ชุมชนตนแบบดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.8 การดําเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ไดคะแนน 5 
คะแนน 
6.3.9 จํานวนแหลงเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดคะแนน 0 คะแนน 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
สิ่งแวดลอมยั่งยืน 
6.4.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.4.2 จํานวนกิจกรรมที่ อปท.ดําเนินการเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ 
ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.4.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อสงเสริมการผลิต การ
บริโภค และการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.4.4 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพื่อการสงเสริมการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
๑.4 ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล หัวขอที่จะตองนํามาประเมิน 
ดานผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ไดแก 
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.2 กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพื่อการสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ไดคะแนน 1 คะแนน 
1.3 ชองทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธการใหความสําคัญกับการสรางความโปรงใสตาม        
หลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคะแนน 3 คะแนน 
1.4 กิจกรรมท่ีองคปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยอง
บุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม ไดคะแนน 0 คะแนน 
5.1 อปท.ไดเขารวมการประกวดเพื่อรับรางวัลดานธรรมาภิบาล และการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดานคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใสและการ
มีสวนรวมจากหนวยงานตาง ๆ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
 

 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑ
ปรับปรุง และควรดําเนินการแกไข
ปรับปรุงใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย เชน รณรงคลด
ปริมาณการใชพลาสติก  โฟม  
เปนตน 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑ
พอใช และควรดําเนินการแกไข
ปรับปรุงใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย 
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๒. ดานคุณภาพของการบริการ 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ดานที่ ๑ ดานบริหารจัดการ หัวขอที่ตองนํามาประเมิน 
ดานคุณภาพของการบริการ ไดแก 
3.1 รอยละของขอรองเรียนตอ อปท.ที่ดําเนินการสําเร็จลุลวง ไดคะแนน 
5 คะแนน 
3.2 รอยละของขอรองเรียนตอศูนยดํารงธรรมที่ดําเนินการสําเร็จลุลวง 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
4.1 การอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ไดคะแนน 5 
คะแนน 
4.2 ชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนที่จะติดตอสอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ไดคะแนน 3 คะแนน 
4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ไดคะแนน 1 
คะแนน 
7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน ไดคะแนน 1 คะแนน 
 
ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล หัวขอท่ีตองนํามาประเมิน 
ดานคุณภาพของการบริการ ไดแก 
2.1 การดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสาร ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.3 ชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ อปท. 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.1 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดคะแนน 
3 คะแนน 
3.2 การจัดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ไดคะแนน 3 
คะแนน 
4.1 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน ไดคะแนน 5 คะแนน 
4.2 การพิจารณาวินิจฉัยการรองเรียนรองทุกขโดยเร็ว ไดคะแนน 1 
คะแนน 
 

 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรปรับปรุงนําเทคโนโลยีมาใช
ในการประเมินความพึงพอใจทาง
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ควรเพิ่ม
การจัดกิจกรรมในการใหบริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุง
ในขอที่ไดคะแนนนอย 
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 ๓. ดานความคุมคาของภารกิจ 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานที่ ๓ ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง หัวขอท่ีตองนํามา  
ประเมินดานความคุมคาของภารกิจ ไดแก 
การจัดเก็บรายได 
1.2.1 มีการออกขอบัญญัติทองถิ่นและไดจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.2 การรายงานสถิติการคลังทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดคะแนน 3 
คะแนน 
1.2.3 การประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีไดคะแนน 5 
คะแนน 
1.2.4 การจัดทําแผนที่แมบท ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.5 ผลการคัดลอกขอมูลที่ดิน ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.6 ผลการสํารวจขอมูลภาคสนาม ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.7 การนําทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
(ผ.ท.๕) ไปใชเปนขอมูลในการประเมินภาษี ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.8 การปรับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) เปนปจจุบัน ไดคะแนน 
๕ คะแนน 
1.2.9 การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) เปนปจจุบัน ไดคะแนน 5 
คะแนน 
1.2.10 อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีปาย 
ภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาล หรือ อบต. โดยรวม ไดคะแนน 0 คะแนน 
1.2.11 อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเสียคาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.2.12 อปท.มีลูกหนี้ผูคางชําระภาษีเกินกวา ๓ ป เปนอัตรารอยละของ
ผูชําระภาษีปจจุบัน ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.13 อปท.มีลูกหนี้ผูคางชําระภาษีลดลงจากปที่ผานมาเปนอัตรา   
รอยละ ลดลงรอยละ 0.01-1 ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
 
 
 

 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุง
ใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

การจัดทํางบประมาณ 
2.1 อปท.เสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาทองถิน่  เสนอ
ภายใน 1-15 สิงหาคม 2559  ไดคะแนน  3 คะแนน 
2.2 อปท.จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหสามารถใชทัน
ได ในวันที่ 1 ตุลาคม และสงสําเนาประกาศใหผูกํากับดูแล และจัดทํา
รายงานขอมูลเผยแพรประชาชนใน 30 วันหลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.3 การตั้งงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไดคะแนน  1  
คะแนน 
2.4 การโอนงบประมาณรายจายประจําปขามหมวด(ยกเวน กรณีโอน
ตามนโยบายรัฐบาลและการโอนเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางหมวด
ครุภัณฑฯ) ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
การพัสดุ 
3.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีตกลงราคา  ไดคะแนน 5 
คะแนน 
3.2 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา ได
คะแนน  5 คะแนน 
3.3 รอยละของงบที่ อปท.ประหยัดไดจากการดําเนินการวิธีตกลงราคา
สอบราคา หรือประกวดราคาหรือการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางใน
ปงบประมาณ 2560 (เฉพาะโครงการในเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป) ไดคะแนน 0 คะแนน 
3.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางโครงการหมวดครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางทั้งหมด ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามแบบ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกป) 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.5 การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณหมวดเงิน
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่มีงบประมาณสูงสุด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.6 กรณีงานซื้อหรืองานจางที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาท อปท.ไดประกาศ
เผยแพรราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.ในเว็บไซดอยางนอย 2 เว็บไซด
ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑท่ีกําหนด  ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.7 การดําเนินการเกี่ยวกับราคากลาง ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.8 คณะกรรมการตรวจการจางไดออกไปตรวจรับงานจางที่ผูรับจางสง
มอบภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ประธานคณะกรรมการตรวจ 
การจาง ไดทราบการสงมอบงาน ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑ
พอใช และควรดําเนินการแกไข
ปรับปรุงใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุงใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การบริหารการเงินและการคลัง 
4.1.1 อปท.เบิกจายเงินงบประมาณในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560ไดคะแนน 5 คะแนน 
4.1.2 อปท.มีการจัดทําแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังทุกไตรมาส
และเบิกจายเงิน 4 ประเภท (คาตอบแทน,คาใชสอย,คาวัสด,ุคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง)เปนไปตามแผนการใชเงิน ไดคะแนน 0 คะแนน 
4.1.3 การกันเงินงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม กรณี ยังไมกอหนี้ผูกพันในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
เปนอัตรารอยละของงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ไดคะแนน 3 คะแนน 
4.1.4 การวางฎีกาเบิกจายเงินของหนวยงานผูเบิก อยางชาไมเกิน 5 วัน 
นับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตอง ไดคะแนน 5 
คะแนน 
4.1.5 การใชจายงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางที่
มิใชรายจายประจําพิจารณาจากการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2560  
(ไมรวมการกันเงินเหลื่อมป) ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
การเพ่ิมขึ้นของรายได  
6.2.1 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินภาษีและคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จาก
น้ํามัน,ยาสูบ และผูเขาพักในโรงแรม โดยรวม ในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.2.2 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินที่จัดเก็บไดจากคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการ คาธรรมเนียมอื่น ๆ รายไดจากการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 
และจากการดําเนินกิจการอื่นโดยรวม ยกเวนภาษีและคาธรรมเนียมบํารุง 
อบจ.จากน้ํามัน ,ยาสูบ และผูเขาพักในโรงแรม ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.2.3 การเพ่ิมขึ้นโดยรวมของจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ปาย ภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาลหรือ อบต. ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.2.4 การเพ่ิมขึ้นโดยรวมของจํานวนเงิน คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.รบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดคะแนน 3 คะแนน 
6.2.5 สัดสวนจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีปาย ภาษีบํารุง
ทองที่ คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ที่จัดเก็บไดโดยรวมตอจํานวนเงินผูทีอ่ยูในขายที่ตองชําระภาษี
ทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 

 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุงใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอนี้อยูในเกณฑดี 
และควรดําเนินการแกไขปรับปรุงใน 
ขอที่ไดคะแนนนอย 
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๔. ดานความพึงพอใจของประชาชน 
  สําหรับในดานนี้จะมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะ 
เทศบาลตําบลบานหมอโดย ใหประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน ๑๐๐ คน แสดงความคิดเห็น แลวนําผลการ
สํารวจมาประเมิน ซึ่งไดดําเนินการสํารวจในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 – พฤษภาคม ๒๕๖2 แบงการ
ประเมินเปน ๓ ตอน โดยมีผลการสํารวจ  ดังนี ้ 
  ตอนท่ี ๑ ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลเบื้องตน จํานวน (n=100) รอยละ 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา ทานมารับบริการที่หนวยงานนี้บอย
เพียงใด ประมาณก่ีครั้งตอป 
         1-2 ครั้ง/ป 
         3-4 ครั้ง/ป 
         5-6 ครั้ง/ป 
         7-8 ครั้ง/ป 
         9-10 ครั้ง/ป 
         มากกวา 10 ครั้ง/ป 

 
 

34 
37 
11 
2 
2 

14 

 
 

34.00 
37.00 
11.00 
2.00 
2.00 

14.00 
ทานมักจะมารับบริการหนวยงานนี้ในชวงเวลาใด 
         08.30 - 10.00 น. 
         10.01 - 12.00 น. 
         12.01 - 14.00 น. 
         14.01 - เวลาปดทําการ 

 
25 
54 
12 
9 

 
25.00 
54.00 
12.00 
9.00 

 
   การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตามขอมูลเบื้องตัน พบวาผูรับบริการที่มา
ขอรับบริการโดยเฉลี่ย จํานวน  3-4 ครั้งตอป และชวงเวลาที่มารับบริการที่เทศบาลตําบลบานหมอ อําเภอ
บานหมอ จังหวัดสระบุรี คือชวงเวลา 10.01 - 12.00 น. 
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 ตอนท่ี ๒ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (n=100) รอยละ 

เพศ 
         ชาย 
         หญิง 
อายุ 
        20-30 ป 
        31-40 ป 
        41-50 ป 
        51 ปขึ้นไป 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
        ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 
        มัธยมศึกษาตอนตน 
        มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
        อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
        ปริญญาตรี 
        สูงกวาปริญญาตรี 
อาชีพประจํา 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
        ลูกจาง/พนักงานบริษัท 
        ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ/คาขาย     รายยอย/อาชีพอิสระ 
        นักเรียน/นักศึกษา 
        รับจางทั่วไป 
        แมบาน/พอบาน/เกษียณ 
        เกษตรกร/ประมง 
        วางงาน 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
        ต่ํากวา 5,000 บาท 
        5,001 - 10,000 บาท 
        10,001 - 20,000 บาท 
        20,001 - 30,000 บาท 
        ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป 

 

 
41 
59 

 
14 
30 
24 
32 

 
25 
13 
29 
13 
18 
2 
 

8 
19 
23 

 
0 

40 
3 
1 
6 
 

4 
24 
32 
31 
9 

 
41.00 
59.00 

 
14.00 
30.00 
24.00 
32.00 

 
25.00 
13.00 
29.00 
13.00 
18.00 
2.00 

 
8.00 

19.00 
23.00 

 
0 

40.00 
3.00 
1.00 
6.00 

 
4.00 

24.00 
32.00 
31.00 
9.00 
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  การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตามขอมูลทั่วไป มีผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
ของเทศบาลตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 100 คน ปรากฏขอมูลทั่วไป ดังนี้ 
  1. เพศ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย   
เพศหญิง   จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59.00 และเปนเพศชาย 41 คน คิดเปนรอยละ 41.00) 
  2. อายุ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 32 คน 
คิดเปนรอยละ 32.00 และต่ําสุดมีอายุ 20-30 ป จํานวน 14 คน คิดเปน รอยละ 14.00 
  3. วุฒิการศึกษา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และต่ําสุดมีวุฒกิารศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 
  4. อาชีพประจํา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับจางทั่วไป  
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และต่ําสุดเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0  
  5. รายได จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 10,001-20,000บาท 
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และต่ําสุดมีรายไดตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไปจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 9.00 
 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  1. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ พบวาโดยรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.45 และ 0.43 ตามลําดับ 
   

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ X S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. เปนระบบและมีขั้นตอนชัดเจน 
2. เปนไปตามลําดับกอนหลัง 
3. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสม 
4. มีอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย 
5. มีเอกสาร/แผนพับ/ปายประชาสัมพันธขอมูลอยางชัดเจน 
6. มีตูแสดงความคิดเห็นหรือที่รับแบบประเมินการบริการ 
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการ 

3.44 
3.46 
3.50 
3.35 
3.62 
3.41 
3.38 

0.51 
0.50 
0.52 
0.50 
0.53 
0.49 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ภาพรวม 3.45 0.43 มาก 
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  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาโดยรวมผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับมาก  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.57 
และ 0.53 ตามลําดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ X S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ใหบริการดวยรอยยิ้ม/สุภาพ เปนมิตร/อัธยาศัยดี 
2. อํานวยความสะดวกและใหบริการอยางรวดเร็ว 
3. ดูแลเอาใจใส/เต็มใจในการชวยเหลือ 
4. ตอบขอซักถาม/ใหคําแนะนําเปนอยางดี 
5. ใหการบริการไดถูกตอง ครบถวน ตามรายการตองการ 
6. ใหบริการดวยความเสมอภาคเปนธรรม 
7. แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม 

3.88 
3.87 
3.88 
3.86 
3.87 
3.86 
3.81 

0.46 
0.44 
0.43 
0.45 
0.46 
0.43 
0.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.86 0.41 มาก 
   
  3. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาโดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับมาก  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.76 และ 0.39 ตามลําดับ 
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. สถานที่สะอาด เรียบรอย ไมแออัด และเปนสัดสวน 
2. มีปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ชัดเจน 
3. มีจุดบริการน้ําดื่ม พัดลม ที่นั่งพัก ที่จอดรถอยางเพียงพอ 

3.83 
3.74 
3.72 

0.43 
0.46 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.76 0.39 มาก 
 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม 

รายการ X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. มีดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.45 
3.86 
3.76 

0.49 
0.41 
0.39 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.69 0.35 มาก 
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