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คํานํา 
 
 

เทศบาลตําบลบานหมอ มีแนวทางท่ีจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานหมอ ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประจําป ๒๕61 เพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการภายในองคกร  โดยมีกรอบ
แนวทางการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๑. ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
๒. คุณภาพของการบริการ 
๓. ความคุมคาของภารกิจ 
๔. ความพึงพอใจของประชาชน 
ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแกไข

พัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอใหผูบริหารพิจารณาผลการประเมินและส่ังการในการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินมาใชในการเสนอแนวทางปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน 

   
 

คณะผูจัดทํา 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ 
ประจําป 2561 

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

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6    
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังตอไปน้ี 
 (1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 (2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
 (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 (6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 และมาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา 9(3) แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะ
ผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  
คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กําหนด 
 ซ่ึงเทศบาลตําบลบานหมอ ไดนํามาเปนกรอบแนวทางการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 (1) ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
 (2) คุณภาพของการบริการ 
 (3) ความคุมคาของภารกิจ 
 (4) ความพึงพอใจของประชาชน 
 เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ภายในองคกร   
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๑.ดานผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานท่ี ๑ ดานบริหารจัดการ  
หัวขอท่ีจะตองนํามาประเมินดานผลสัมฤทธ์ิ ของภารกิจไดแก  
หมวด 1 การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1.3 การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและ
จังหวัดแบบบูรณาการ ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.4 อปท.ไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดําเนินการเพียง ขอ 1)-2) ไดคะแนน 1 คะแนน 
1.5 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป จัดทําได 2 ขอ ไดคะแนน 3 คะแนน 
1.6 อปท.นําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)   
มาดําเนินการตามแผนฯ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําปหรือเงิน
นอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ป 2559) 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบฯ ได
คะแนน 5 คะแนน 
 
 
หมวด 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
5.1 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงระดับสวนงานยอย(สํานัก/
กอง) แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
5.2 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงระดับองคกรแบบ ปอ.๒ 
และแบบ ปอ. ๓  ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
หมวด 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขอ 6.1.1 อปท.ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวาง
สวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน ไดคะแนน 3 คะแนน 
 

 
 

หมวด 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ขอ 7.4 อปท.มีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ อปท.อ่ืน 
หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในรอบปท่ีผานมารวมก่ีดาน ไดคะแนน 0 
คะแนน 

 
 
 
การประเมินในขอน้ีอยูในเกณฑดี 
สําหรับขอท่ี ๑.๔ ใหดําเนินการนํา
โครงการพัฒนาจากการประชุม
ประชาคมหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาไมนอยกวารอยละ 70 
ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา 
และในรางเทศบัญญัตินําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน มาบรรจุไวไม
นอยกวารอยละ 40  ขอ 1.5 ให
ดําเนินการเพ่ิมในขอท่ี 3 กําหนด
ตัวช้ีวัดและวางแนวทางในการวัดผล
การดําเนินการจริง 
 
 
การประเมินในขอน้ีอยูในเกณฑดีมาก 
 
 
 
 
 
การประเมินในขอน้ีถือวาอยูในเกณฑ
ดี แตทุกสวนราชการตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงท่ีสวนราชการทํากับ
ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
การประเมินในขอน้ีอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุง โดยใหดําเนินการแตงต้ัง
คณะทํางาน จัดประชุมและเสนอผล
การประชุมตอผูบริหารพิจารณา
ปรับปรุงภารกิจ 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานที่ ๒ ดานบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวขอท่ีจะตองนํามา 
ประเมินดานผลสัมฤทธ์ิของภารกิจไดแก 
๑. ดานการบริหารงานบุคคล  
หมวด 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
ขอ ๑.๑ การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ ๑.๒ การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ ไดคะแนน 3 คะแนน 
ขอ 1.3 การดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 1.4 การดําเนินการเม่ือมีตําแหนงวาง ไดคะแนน 3 คะแนน 
ขอ 1.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ไดคะแนน 3 คะแนน 
ขอ 1.6 การฝกอบรมบุคลากรของ อปท. ไดคะแนน 1 คะแนน 
ขอ 1.7 การสงเสริมพัฒนาความรู ไดคะแนน 1 คะแนน 
ขอ 1.8 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. ไดคะแนน 0 คะแนน
ขอ 1.9 การดําเนินกิจกรรมดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ไดคะแนน 
5 คะแนน 
ขอ 1.10 การจัดทําโครงการดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ไดคะแนน 
1 คะแนน 
ขอ 1.11 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการกระทําผิด
จริยธรรม ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

 
 
 

 การประเมินในขอน้ีถือวา
อยูในเกณฑดี แตมีขอท่ีตอง
ปรับปรุง ไดแก ขอ 1.6 ควรมีการ
สํารวจขอมูลสภาพปญหา และ
ความตองการของพนักงานแตละ
ฝาย/สวน/กอง/สํานัก วาขาด
ความรูหรือทักษะในดานใดเปน
ขอมูลในการจัดฝกอบรม และ
สรุปผลรายงานการฝกอบรมเสนอ
ผูบริหาร  ขอ 1.7 การสงเสริม
พัฒนาความรู ใหดําเนินการเพ่ิมใน
การจัดทําเอกสารเผยแพรความรู
ใหแกบุคลากรเปนประจํา อยาง
นอยทุก 3 เดือน ,นําความรูท่ีไดรับ
จากการอบรมไปประยุกตใชเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานเพ่ือเนนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม,นําผล
การประเมินการปฏิบัติราชการเปน
ขอมูลในการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมหรือการสงไปฝกอบรม  
ขอ 1.8 ใหพนักงานเทศบาลเขา
รวมอบรมในสายงานท่ีแตละคน
ดํารงตําแหนงเพ่ือพัฒนาตนเอง  
ขอ 1.10 ใหเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม
ดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
มีลักษณะเปนการสรางจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีทํา
ใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี ,
โครงการบําเพ็ญประโยชนท่ี
ดําเนินการโดยขาราชการ 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หมวดท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขอ 2.1 ขอมูลตําแหนงในแผนอัตรากําลังสามป ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 2.3 การต้ังงบเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติรายจายประจําปหมวดเงินเดือน 
คาจางเปนไปตามแผนอัตรากําลังสามป ไดคะแนน 1 คะแนน 
ขอ 2.4 ระยะเวลาการออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 2.5 ความถูกตองของการเล่ือนข้ันเงินเดือนท้ังในเร่ืองวงเงินและ
จํานวนผูได ๒ ข้ัน ไดคะแนน ๕ คะแนน 
ขอ 2.6 การลงเวลาปฏิบัติราชการ ไดคะแนน 5  คะแนน 
ขอ 2.7 การออกคําส่ังดานการบริหารงานบุคคล มีการดําเนินการ 8
รายการ ข้ึนไป  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
ขอ 2.8 ภาระคาใชจายดานรายจายดานบุคลากรและประโยชนตอบแทน
อ่ืนเทียบกับขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา เกินกวา
รอยละ 2๕ แตไมเกินรอยละ 35 ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
หมวดท่ี 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน 
ขอ 3.1 การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหาร
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 3.2 การทํางานขององคกร ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 3.3 การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ ไดคะแนน  
1 คะแนน 
ขอ 3.5 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับ
บุคลากรภายในองคกร ไดคะแนน 1 คะแนน 
 
 
หมวดท่ี 4 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขอ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือประกอบการ
บริหารงานบุคคลในเร่ืองตาง  ๆไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 4.2 การประเมินผลการฝกอบรม ไดคะแนน 0 คะแนน 
ขอ 4.3 การสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดคะแนน 1 คะแนน 
ขอ 4.4 การจัดองคความรูในองคกร ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
 

 
การประเมินในขอน้ีถือวาอยูในเกณฑ
ดี  แตมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก ขอ 
2.3 ควรต้ังอัตราเงินเดือน คาจางให
ครบถวนเปนไปตามกรอบแผน
อัตรากําลังสามป  ขอ 2.8 ควร
ควบคุมภาระคาใชจายดานบุคลากร
และประโยชนตอบแทนอ่ืนเทียบกับ
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํา ใหไมเกินรอยละ 25 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีอยูใน
เกณฑดี แตมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก 
ขอ 3.3 เม่ือมีการตรวจประเมิน
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
ขาราชการแลว ผูบริหารควรนําผล
การประเมินฯมาปรับปรุงเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานและควรสราง
แรงจูงใจในการทํางาน 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีอยูใน
เกณฑพอใช  และมีขอท่ีตองปรับปรุง 
ไดแก ขอ 4.2  แตละสวนราชการ
ควรมีการคัดเลือกบุคลากรเขารับการ
อบรมโดยประเมินผลการปฏิบัติงาน
กอนการฝกอบรม ตลอดจนติดตาม
ผลท่ีเกิดข้ึนภายหลัง การ
ฝกอบรมแลวรายงานผลใหผูบริหาร
ทราบ  ขอ 4.3 ควรดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการท่ีเปนการสรางองคกร
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 



-๕- 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
๒. การดําเนินกิจการของสภาทองถ่ิน  
ขอ 6.2.1 การกําหนดสมัยการประชุมสามัญ,การเรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ และการนัดประชุมสภาในสมัยสามัญคร้ังแรกแตละสมัย ไดคะแนน 
๕ คะแนน 
ขอ 6.2.2 การสงสําเนารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไดคะแนน ๕ คะแนน 
ขอ 6.2.3 การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณ 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 6.2.4 การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตองไมนอยกวาย่ีสิบส่ี
ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ ไดคะแนน 3 
คะแนน 
ขอ 6.2.5 การจัดทํารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามขอ ๕๐ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ไดคะแนน 3 
คะแนน 
ขอ 6.2.6 สภาทองถ่ินไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํารายงานการ
ประชุมสภาทองถ่ิน ไดคะแนน 5 คะนน 
ขอ 6.2.7 ในป พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชุมสภาสมัย
สามัญทุกสมัยและทุกคร้ังครบตามจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมด ได
คะแนน 3 คะแนน 

 
การประเมินในดานกิจการสภาอยู
ในเกณฑดี สวนขอท่ีได 3 คะแนน 
ควรดําเนินการใหครบทุกหัวขอ 

ดานท่ี ๔ ดานการบริการสาธารณะ หัวขอท่ีจะตองนํามาประเมิน 
ดานผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ ไดแก 
หมวดท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐาน 
  1. ดานถนน ทางเดิน และทางเทา 
ขอ ๑.๑.1 การจัดทําแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ
อปท.  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
ขอ ๑.1.๓ รอยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ท่ีสงไปขอ
ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน ถึงปงบประมาณ พ.ศ.2559 ได
คะแนน ๕ คะแนน 
ขอ ๑.1.๔ รอยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ท่ีไดลงทะเบียน
เปนทางหลวงทองถ่ิน ถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ไดคะแนน ๕ คะแนน
ขอ 1.1.5 รอยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ตอความยาวของ
ถนนท้ังหมดในความรับผิดชอบของ อปท. (ณ ปงบประมาณ พ.ศ.2559) 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 



-๖- 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

๒. ดานไฟฟาสาธารณะ 
ขอ 1.2.1 รอยละถนนสายหลักท่ีมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามจุดเส่ียง 
ตาง  ๆและสามารถใชงานได ไดคะแนน 5 คะแนน 
ขอ 1.2.2 รอยละของถนนสายหลักท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท.ท่ีมี
การติดต้ังไฟฟาสาธารณะตลอดสาย และสามารถใชงานได ไดคะแนน ๕ 
คะแนน 
ขอ 1.๒.๓ การดูแลบํารุงรักษา/ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาตาม 
จุดเส่ียงตาง  ๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท. ไดคะแนน  5  คะแนน 
 
3. ดานนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
1.3.๑ การตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคของ อปท. ใหครบทุก
หมูบาน/ชุมชน  ไดคะแนน ๐ คะแนน 
1.3.๒ รอยละของครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาใชและมีปริมาณเพียงพอ
ตอเน่ืองตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
 
 
หมวดท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
2.1.2.1 อปท.มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ไดคะแนน 5 
คะแนน 
2.1.2.2 รอยละของการใชจายงบประมาณเพ่ือการศึกษาของ อปท.  
ไดคะแนน 1 คะแนน 
2.2.1.1 รอยละของศูนยพัฒาเด็กเล็กของ อปท.ท่ีผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.1.2 รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ท่ีผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.1.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ของครูและผูดูแลเด็กใน ศพด. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.1.4 อปท.มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กใน 
ศพด. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.1.5 อปท.มีการสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจการของ ศพด. ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.3.1 การดําเนินการเพ่ือจัดใหมีหรือสงเสริมการจัดใหมีแหลงเรียนรู
ชุมชนในพ้ืนท่ี อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
 2.2.3.2 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี
มาก 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดี แตมีขอตองปรับปรุง คือ 
1.3.1 ควรทําหนังสือถึงการประปา
สวนภูมิภาคใหสงผลการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 



-๗- 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ดานงานสาธารณสุข 
2.2.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูทําหนาท่ี
ดูแลสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน(อสม. แกนนําสุขภาพ ผูนําองคกรในชุมชน 
ฯลฯ) ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.2 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือใหความรูแกประชาชนใน
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.2.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการสงเสริมสุขภาพการปองกันและ
ควบคุมโรคตาง  ๆรวมถึงการเตรียมความพรอม การแกไขโรคติดตออุบัติ
ใหมใหแกประชาชน(ไมใชการใหความรู) ไดคะแนน 1 คะแนน 
2.2.4 จํานวนหนวยบริการสาธารณสุขท่ี อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุน
ในการดูแลสุขภาพประชาชน ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.2.5 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการปองกันโรคเอดส(ยกเวนเงินสําหรับสงเคราะหเบ้ียยังชีพ) ได
คะแนน 1 คะแนน 
2.2.6 อปท.ผานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม
ดานการจัดการสุขาภิบาล อาคาร และดานการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค 
ไดคะแนน 0 คะแนน 
2.2.7 อปท.ผานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม
ดานการจัดการส่ิงปฏิกูลและดานการจัดการมูลฝอย ไดคะแนน 0 
คะแนน 
 
ดานการสงเสริมสตรีและครอบครัว  
2.3.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา
สตรีในพ้ืนท่ี ไดคะแนน 3 คะแนน   
2.3.2 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการหรือสนับสนุนเพ่ือสงเสริมความ
รักและความอบอุนในครอบครัว ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
สงเสริมและพัฒนาคนพิการและผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึง 
2.4.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ นอกเหนือจากการจายเบ้ียความพิการ  ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.4.2 จํานวนคร้ังท่ีเทศบาล และ อบต.สามารถดําเนินการจายเบ้ียความ
พิการไดครบถวน ถูกตองตามประกาศเทศบาลเร่ืองบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
รับเงินเบ้ียความพิการของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.4.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูดอยโอกาส/ 
คนไรท่ีพ่ึง(ยกเวนคนเรรอนและขอทาน) ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
 สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑพอใช แตมีขอท่ีตอง
ปรับปรุง ไดแก ขอ 2.2.3  ควรจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพการ
ปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ ให
มากข้ึน ขอ 2.2.5 ควรจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการปองกันโรคเอดสให
มากข้ึน ขอ 2.2.6 และขอ 2.2.7 
ควรสมัครเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดลอม ท้ัง 4 ดาน ไดแก การ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร การ
จัดการคุณภาพนํ้าบริโภค การ
จัดการส่ิงปฏิกูล และการจัดการมูล
ฝอย 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี 
และควรเพ่ิมกิจกรรมดําเนินการ
หรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรีใน
พ้ืนท่ีในขอ 2.3.1 ใหมากข้ึน 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 



-๘- 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานการสงเสริมผูสูงอายุ 
2.5.1 จํานวนกิจกรรมที อปท.ดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูสูงอายุ 
นอกเหนือจากการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ(ไมใชกิจกรรมพัฒนา
ผูสูงอายุเฉพาะบุคคล) ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.5.2 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตเทศบาล ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.5.3 จํานวนคร้ังท่ีเทศบาล และอบต.สามารถดําเนินการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุไดครบถวนถูกตองตามประกาศเทศบาล เร่ือง บัญชีรายช่ือผูมี
สิทธ์ิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ภายในวันท่ี 10 ของเดือน  ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
2.6.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนใหเหมาะสมตามวัย(สําหรับกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ 
อปท.) ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.6.2 รอยละของเด็กอายุ 2-5 ป ในเขต อปท.ท่ีไดรับการเตรียมความ
พรอมหรือกอนเขาไปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
ดานการสงเสริมกีฬา  
2.7.1 จํานวนลานกีฬา/สนามกีฬาท่ี อปท. ดําเนินการจัดใหมี เพ่ือให
ประชาชนไดใชในการแขงขันกีฬา หรือออกกําลังกาย (ท้ังท่ีใชและไมใช
งบประมาณของ อปท.หรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืน) ไดคะแนน ๕ 
คะแนน 
2.7.2 รอยละของลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีประชาชนสามารถใช 
เลนกีฬาและนันทนาการในเวลากลางคืน (สามารถใชงานได) ไดคะแนน  
๕  คะแนน 
2.7.3 จํานวนกิจกรรมหลักเพ่ือการสงเสริมกีฬาของ อปท. มีการ
ดําเนินการ 3 กิจกรรมหลัก ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  
3.1.1 จํานวนประเภทอาชีพท่ีจัดใหมีการฝกอบรมแกประชาชน ได
คะแนน  5 คะแนน 
3.1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ
ฝกอบรม ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดี และควรเพ่ิมกิจกรรม
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูสูงอายุ ขอ 
2.5.1 ใหมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 
 
 
 
 
การประเมินในขอน้ีอยูในเกณฑดี
มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑดีมาก 
 
 
 
 
 



-๙- 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

การสงเสริมการทองเท่ียว 
3.2.1 การจัดทําแผนการสงเสริมทองเท่ียว ไดคะแนน 0 คะแนน 
3.2.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญทองถ่ิน 
4.1.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ดําเนินการเพ่ือสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม 
และศาสนา ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
 
 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.2.1 การจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ไดคะแนน 5 คะแนน 
4.2.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ได
คะแนน 5 คะแนน 
 
การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย 
5.1.1.1 การจัดทําและดําเนินงานตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.1.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและ
ปองกันภัยแกประชาชน ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.1.3 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและ
ปองกันภัยแกเจาหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.2.1 จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันและลดความเส่ียงการ
เกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการใหความรู ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.1.3.1 จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันภัยทางถนนแก
ประชาชนนอกเหนือจากการใหความรู ไดคะแนน 5 คะแนน 
5.2.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ไดคะแนน 
5 คะแนน 
5.3.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

 
สําหรับการประเมินในขอน้ีถือวาอยู
ในเกณฑพอใช และควรปรับปรุงใน
เร่ืองการจัดทําแผนการสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี 
และควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพ่ือสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และ
ศาสนา ใหมากข้ึน 
 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี
มาก 
 
 
 
การประเมินในขอน้ีอยูในเกณฑดี
มาก 
 

 
 



-๑๐- 
ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
6.1.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือใหความรูประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.1.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(นอกเหนือจากการใหความรูประชาชน) ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.1.3 การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ ไดคะแนน 5 
คะแนน 
6.2.1 อปท.ออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถ่ินควบคุมใหอาคาร หมูบาน
จัดสรร บานเรือน ท่ีพักอาศัย ติดต้ังบอดักไขมันและระบบนํ้าเสียเฉพาะ
พ้ืนท่ี หรือระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.2.2 อปท.จัดทําฐานขอมูลสภาพปญหานํ้าเสียในพ้ืนท่ี ไดคะแนน 0 
คะแนน 
6.2.3 จํานวนกิจกรรมสงเสริมความรูแกประชาชน เก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าในชุมชน การใชนํ้าอยางประหยัด และการจัดการนํ้าเสียใน
ชุมชน ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.2.4 จํานวนกิจกรรมเพ่ือดําเนินการฟนฟูและบําบัดนํ้าเสียครัวเรือนอยาง
ตอเน่ือง โดยการมีสวนรวมของประชาชน นอกเหนือไปจากการใหความรู 
ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.3.1 เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ/แผนงาน/แผนปฏิบัติราชการ/แผน
ยุทธศาสตรเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไดคะแนน 0 คะแนน 
6.3.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการลดและการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยจากตนทางตามหลักการ 3 Rs ( Reduce , Reuse ,Recycle) ท่ี
ดําเนินการเพ่ือใหความรูแกประชาชน  ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.3.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือดําเนินการลดและการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยจากตนทางตามหลักการ 3 Rs ( Reduce , Reuse ,Recycle) 
นอกเหนือไปจากการใหความรูแกประชาชน ไดคะแนน 3 คะแนน 
6.3.4 การจัดต้ังกลุม/เครือขายอาสาสมัครเพ่ือรณรงคขับเคล่ือนการ
ดําเนินการเร่ืองขยะ ไดคะแนน 1 คะแนน 
6.3.5 การจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเปนปจจุบัน ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.6 ทุกหมูบาน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตราย ชุมชน เม่ือคํานวณ
เปรียบเทียบกับรอยละจํานวนหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ี อปท. ไดคะแนน 5 
คะแนน 
6.3.7 หมูบาน/ชุมชน ท่ีสามารถเปน หมูบาน/ชุมชนตนแบบดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี อปท. ไดคะแนน 5 คะแนน 
6.3.8 การดําเนินการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ ไดคะแนน 3 
คะแนน 

การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑ
พอใช และมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก 
ขอ 6.1.1ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือให
ความรูประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให
เพ่ิมมากข้ึน  ขอ 6.1.2 ควรเพ่ิม
กิจกรรมเพ่ือการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให
เพ่ิมมากข้ึน  ขอ 6.2.1 ควรออกเทศ
บัญญัติทองถ่ินควบคุมใหอาคาร 
หมูบานจัดสรร บานเรือน ท่ีพักอาศัย 
ติดต้ังบอดักไขมันและระบบนํ้าเสีย
เฉพาะพ้ืนท่ี หรือระบบบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชน ขอ 6.2.2 ควรจัดทําฐานขอมูล
สภาพปญหานํ้าเสียในพ้ืนท่ีและ
เผยแพรแกประชาชน ขอ 6.2.3 ควร
จัดกิจกรรมสงเสริมความรูแก
ประชาชน เก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าในชุมชน   การใชนํ้า
อยางประหยัด และการจัดการนํ้าเสีย
ในชุมชน ขอ 6.2.4 ควรจัดกิจกรรม
เพ่ือดําเนินการฟนฟูและบําบัดนํ้าเสีย
ครัวเรือนอยางตอเน่ือง โดยการมีสวน
รวมของประชาชน ขอ 6.3.1 ควร
จัดทําเทศบัญญัติ/แผนงาน/
แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    
ขอ 6.3.2 ควรเพ่ิมกิจกรรม/ 
โครงการเก่ียวกับการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากตนทางตาม
หลักการ 3 Rs  (Reduce , 
Reuse ,Recycle) ท่ีดําเนินการเพ่ือให
ความรูแกประชาชน  ขอ 6.3.4 ควร
ดําเนินการจัดต้ังกลุม/เครือขาย
อาสาสมัครเพ่ือรณรงคขับเคล่ือนการ
ดําเนินการเร่ืองขยะ 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล หัวขอท่ีจะตองนํามาประเมินดานผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจ ไดแก 
1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผน/แนวทางเพ่ือการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดคะแนน 1 คะแนน 
1.2 กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพ่ือการสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ไดคะแนน 2 คะแนน 
1.3 ชองทางท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพ่ือส่ือสาร
ประชาสัมพันธการใหความสําคัญกับการสรางความโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.4 กิจกรรมท่ีองคปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยอง
บุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม ไดคะแนน 3 คะแนน 
5.1 การถูกช้ีมูลความผิดจากหนวยงานตรวจ ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี 
แตมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก ขอ 
1.1 ควรเพ่ิมภาพถายกิจกรรมท่ี
ดําเนินการเพ่ือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือการ
สงเสริมความโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล พรอมท้ังการรายงานผล
การดําเนินงานใหกับผูบริหาร 

 
๒. ดานคุณภาพของการบริการ 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานท่ี ๑ ดานบริหารจัดการ หัวขอท่ีตองนํามาประเมิน 
ดานคุณภาพของการบริการ ไดแก 
3.1 รอยละของขอรองเรียนโดยตรงท่ีดําเนินการสําเร็จลุลวง ไดคะแนน  
1 คะแนน   
4.1 การอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ไดคะแนน 5 
คะแนน 
4.2 ชองทางการบริการประชาชน ไดคะแนน 3 คะแนน 
4.3 การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ไดคะแนน 1 คะแนน
7.3 มีการบริการเชิงรุกเพ่ือลดข้ันตอน ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
 
 

 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี 
แตมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก ขอ 
3.1 ควรจัดทําบัญชีรับเร่ืองราวรอง
ทุกข รองเรียนฯ และดําเนินการ
แกไขปญหา หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบทุกเร่ือง 
ภายใน 15 วัน  ขอ 4.3 ควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 70 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล หัวขอท่ีตองนํามาประเมิน 
ดานคุณภาพของการบริการ ไดแก 
2.1 การดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสาร ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.3 ชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ อปท. 
ไดคะแนน 5 คะแนน3.1 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ไดคะแนน 3 คะแนน 
3.2 การจัดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ไดคะแนน 
0 คะแนน 
3.3 การนําปญหาและความตองการท่ีไดจากการดําเนินการในขอ 3.2   
มาดําเนินการ ไดคะแนน 0 คะแนน 
4.1 มีชองทางใหประชาชนสามารถเสนอขอรองเรียน ไดคะแนน 3 
คะแนน 
4.2 แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียน ไดคะแนน 1 คะแนน 

 
 

 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑ
พอใช และมีขอท่ีตองปรับปรุง 
ไดแก ขอ 3.2 ควรจัดชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนใหเพ่ิมมากข้ึน ขอ 3.3 
ควรนําปญหาและความตองการท่ี
ไดจากการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนมาดําเนินการ  
ขอ 4.2 ควรดํานินงานเก่ียวกับขอ
รองเรียนโดยการรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแนวทาง/
ข้ันตอน/กระบวนการในการปฏิบัติ
ฯ พรอมการเผยแพร และรายงาน
ผลใหผูบริหารทราบ 
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 ๓. ดานความคุมคาของภารกิจ 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานท่ี ๓ ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง หัวขอท่ีตองนํามา  
ประเมินดานความคุมคาของภารกิจ ไดแก 
การจัดเก็บรายได 
1.2.1 มีการออกขอบัญญัติทองถ่ินและไดจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.2 การรายงานสถิติการคลังทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไดคะแนน 3 
คะแนน 
1.2.3 การประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษี ไดคะแนน 5 
คะแนน 
1.2.4 การจัดทําแผนท่ีแมบท ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.5 ผลการคัดลอกขอมูลท่ีดิน 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 การปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี (ผ.ท.๗) เปนปจจุบัน ไดคะแนน 5 
คะแนน 
1.2.10 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีปาย 
ภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาล หรือ อบต. โดยรวม ไดคะแนน 0 คะแนน
1.2.11 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูเสียคาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ไดคะแนน 5 คะแนน 
1.2.12 สัดสวนจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุง
ทองท่ี คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ท่ีจัดเก็บไดโดยรวมตอจํานวนเงินผูท่ีอยูในขายตองชําระภาษี
ท้ังหมด ในป ๒๕๕8 ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.13 อปท.มีลูกหน้ีผูคางชําระภาษีเกินกวา ๓ ป เปนอัตรารอยละของ
ผูชําระภาษีปจจุบัน ไดคะแนน ๕ คะแนน 
1.2.14 อปท.มีลูกหน้ีผูคางชําระภาษีลดลงจากปท่ีผานมาเปนอัตรา  
รอยละลดลงรอยละ 1.01 ข้ึนไป ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 

 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี 
เน่ืองจากขอท่ี 1.2.10 อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนผูเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย และ
ภาษีบํารุงทองท่ี มีนอยเพราะ
จํานวนรานคาและผูประกอบการไม
มีการเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การจัดทํางบประมาณ 
2.2 อปท.จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหสามารถใชทัน
ไดในวันท่ี 1 ตุลาคม และสงสําเนาประกาศใหผูกํากับดูแล และจัดทํา
รายงานขอมูลเผยแพรประชาชนใน 30 วันหลังส้ินสุดงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ไดคะแนน 5 คะแนน 
2.3 การต้ังงบประมาณรายจาย งบเพ่ือการพัฒนาท่ีมิใชรายจายประจํา 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไดคะแนน 3 คะแนน 
2.4 การโอนงบประมาณรายจายประจําปขามหมวด(ยกเวน กรณีโอน
ตามนโยบายรัฐบาลและการโอนเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางหมวด
ครุภัณฑฯ) ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
การพัสดุ 
3.1 การบริหารพัสดุดําเนินการรวมครบ 6 ขอ ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางโครงการงบลงทุนท้ังหมด  
ไมนอยกวาระยะเวลาท่ีตามกฎหมายกําหนด ตามแบบรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง(ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของทุกป) ได
คะแนน 5 คะแนน 
3.4 การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง(งบลงทุนส่ิงกอสราง,งบ
ครุภัณฑ ท่ีมีงบประมาณสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559) ได
คะแนน 5 คะแนน 
3.8 กรณีงานจางกอสรางวงเงินเกินหน่ึงแสนบาท อปท.ไดประกาศ
เผยแพร ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.ในเว็บไซดอยางนอย 2 เว็บไซด
ข้ึนไปตามแบบท่ี กําหนด  ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.9 มีการใชสถานท่ีกลางสําหรับปดประกาศรับซองและเปดซองสอบ
ราคา  ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.10 การดําเนินการเก่ียวกับราคากลาง ไดคะแนน 5 คะแนน 
3.11 คณะกรรมการตรวจการจางไดออกไปตรวจรับงานจางท่ีผูรับจาง
สงมอบภายใน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจ
การจาง ไดทราบการสงมอบงาน ไดคะแนน 5 คะแนน 
 
 
 

 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี 
แตมีขอท่ีตองปรับปรุงในเร่ืองการ
โอนงบประมาณขามหมวดรายจาย
ควรไมใหเกินกวา 10 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑดี
มาก 
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ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การบริหารการเงินและการคลัง 
4.1.1 อปท.เบิกจายเงินงบประมาณในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559  ไดคะแนน 5 คะแนน 
4.1.2 อปท.เบิกจายเงินงบประมาณในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พงศ.2559 ตามเปาหมายแตละไตรมาส 
ไดคะแนน 0 คะแนน 
4.1.3 อปท.มีการบริหารจัดการในเร่ืองเบิกจายเงิน 4 ประเภท
(คาตอบแทน,คาใชสอย,คาวัสดุ,คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) เปนไป
ตามแผนการใชเงิน ไดคะแนน 0 คะแนน 
4.1.4 การกันเงินงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม กรณี ยังไมกอหน้ีผูกพันในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
เปนอัตรารอยละของงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ไดคะแนน 3 คะแนน 
4.1.6 การใชจายงบประมาณรายจายงบเพ่ือการพัฒนาท่ีมิใชรายจาย
ประจําพิจารณาจากการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไมรวมการ
กันเงินเหล่ือมป) ไดคะแนน 0 คะแนน 
 
การเพ่ิมข้ึนของรายได  
5.2.3 การเพ่ิมข้ึนโดยรวมของจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
ปาย ภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลหรือ อบต. ไดคะแนน 0 คะแนน 
5.2.4 การเพ่ิมข้ึนโดยรวมของจํานวนเงิน คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.รบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดคะแนน 3 คะแนน 
 
 

 
การประเมินในขอน้ีถือวาอยูในเกณฑ
พอใช และมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก 
ขอ 4.1.2 การเบิกจายเงิน
งบประมาณควรใหเปนไปตาม
เปาหมายท้ัง 4 ไตรมาส  ขอ 4.1.3 
ควรมีการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
แผนการใชจายเงิน ขอ 4.1.6 ควร
ดําเนินการใชจายงบประมาณ
รายจายงบเพ่ือการพัฒนาใหมากกวา
รอยละ 80 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินในหัวขอน้ีอยูในเกณฑ
พอใช และมีขอท่ีตองปรับปรุง ไดแก 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ีของ
เทศบาลใหเพ่ิมข้ึน 
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๔. ดานความพึงพอใจของประชาชน 
  ในดานน้ีจะมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะเทศบาลตําบล
บานหมอโดย ใหประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน ๑๐๐ คน แสดงความคิดเห็น แลวนําผลการสํารวจมาประเมิน 
ซ่ึงไดดําเนินการสํารวจในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 – มิถุนายน ๒๕๖1  แบงการประเมินเปน ๓ ตอน โดย
มีผลการสํารวจ  ดังน้ี  
 ตอนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลเบื้องตน จํานวน (n=100) รอยละ 
ต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา ทานมารับบริการท่ีหนวยงานน้ีบอย
เพียงใด ประมาณก่ีคร้ังตอป 
         1-2 คร้ัง/ป 
         3-4 คร้ัง/ป 
         5-6 คร้ัง/ป 
         7-8 คร้ัง/ป 
         9-10 คร้ัง/ป 
         มากกวา 10 คร้ัง/ป 

 
 

46 
45 
6 
0 
0 
3 

 
 

46.00 
45.00 
6.00 

0 
0 

3.00 
ทานมักจะมารับบริการหนวยงานน้ีในชวงเวลาใด 
         08.30 - 10.00 น. 
         10.01 - 12.00 น. 
         12.01 - 14.00 น. 
         14.01 - เวลาปดทําการ 

 
44 
37 
11 
8 

 
44.00 
37.00 
11.00 
8.00 

 
   การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตามขอมูลเบ้ืองตัน พบวาผูรับบริการท่ีมา
ขอรับบริการโดยเฉล่ีย จํานวน  3-4 คร้ังตอป และชวงเวลาท่ีมารับบริการท่ีเทศบาลตําบลบานหมอ อําเภอ
บานหมอ จังหวัดสระบุรี คือชวงเวลา 08.30 - 10.00 น. 
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 ตอนท่ี ๒ ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (n=100) รอยละ 

เพศ 
         ชาย 
         หญิง 
อายุ 
        20-30 ป 
        31-40 ป 
        41-50 ป 
        51 ปข้ึนไป 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
        ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน 
        มัธยมศึกษาตอนตน 
        มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
        อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
        ปริญญาตรี 
        สูงกวาปริญญาตรี 
อาชีพประจํา 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
        ลูกจาง/พนักงานบริษัท 
        ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 
        คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ 
        นักเรียน/นักศึกษา 
        รับจางท่ัวไป 
        แมบาน/พอบาน/เกษียณ 
        เกษตรกร/ประมง 
        วางงาน 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
        ตํ่ากวา 5,000 บาท 
        5,001 - 10,000 บาท 
        10,001 - 20,000 บาท 
        20,001 - 30,000 บาท 
        ต้ังแต 30,001 บาทข้ึนไป 

 

 
26 
74 
 
4 

10 
30 
56 
 

38 
31 
14 
11 
5 
1 
 
7 
8 

20 
37 
0 

18 
3 
0 
7 
 

16 
54 
27 
1 
2 

 
26.00 
74.00 

 
4.00 

10.00 
30.00 
56.00 

 
38.00 
31.00 
14.00 
11.00 
5.00 
1.00 

 
7.00 
8.00 

20.00 
37.00 

0 
18.00 
3.00 

0 
7.00 

 
16.00 
54.00 
27.00 
1.00 
2.00 
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   การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตามขอมูลท่ัวไป มีผูรับบริการท่ีตอบ
แบบสอบถามของเทศบาลตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 100 คน ปรากฏขอมูล
ท่ัวไป ดังน้ี 
   1. เพศ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย
เพศหญิง   จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 74.00 และเปนเพศชาย 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00) 
   2. อายุ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 51  
ปข้ึนไป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00 และตํ่าสุดมีอายุ 20-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
4.00 
   3. วุฒิการศึกษา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษา
ในระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 และตํ่าสุดมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 
   4. อาชีพประจํา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาขายรายยอย/
อาชีพอิสระ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00 และตํ่าสุดเปนนักเรียน/นักศึกษา และเกษตรกร/ประมง 
จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0  
   5. รายได จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 5,001 - 
10,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54.00 และตํ่าสุดมีรายได 20,001 - 30,000 บาทจํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 
 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  1. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ พบวาโดยรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.36 และ 0.49 ตามลําดับ  
   

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. เปนระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 
2. เปนไปตามลําดับกอนหลัง 
3. ระยะเวลาในการใหบริการเหมาะสม 
4. มีอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 
5. มีเอกสาร/แผนพับ/ปายประชาสัมพันธขอมูลอยางชัดเจน 
6. มีตูแสดงความคิดเห็นหรือท่ีรับแบบประเมิน การบริการ 
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการ 

3.32 
3.38 
3.38 
3.43 
3.31 
3.33 
3.40 

0.61 
0.61 
0.52 
0.57 
0.66 
0.66 
0.62 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.36 0.49 ปานกลาง 
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  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาโดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับมาก  โดยมีคาคะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
 เทากับ 3.57 และ 0.53 ตามลําดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

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

3.59 
3.60 
3.63 
3.55 
3.52 
3.51 
3.59 

0.62 
0.58 
0.59 
0.57 
0.59 
0.62 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.57 0.53 มาก 
  3. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวาโดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับมาก  โดยมีคาคะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.52และ 0.54 ตามลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. สถานท่ีสะอาด เรียบรอย ไมแออัด และเปนสัดสวน 
2. มีปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน 
3. มีจุดบริการนํ้าด่ืม พัดลม ท่ีน่ังพัก ท่ีจอดรถอยางเพียงพอ 

3.54 
3.51 
3.53 

0.54 
0.64 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.52 0.54 มาก 
 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม 

รายการ X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3. มีดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

3.36 
3.57 
3.52 

0.49 
0.53 
0.54 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.48 0.52 ปานกลาง 
 

 
 
 
 


