
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เร่ือง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

***************************** 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  59(4)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภาคประชาชนเพ่ือรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการ
ประชาชน เพ่ือใหการบริการสาธารณะเปนไปดวยความเรียบรอย โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง  มีหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษา รวมท้ังรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  แลวเสนอผลการประเมินให นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา การดําเนินการในดานการใหบริการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในตําบลลําคอหงษ 

  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการไดสรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการ
ประเมินเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษทราบเรียบรอยแลว  จึงประกาศใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   
                  ประกาศ ณ  วันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

ที่   ๖๗๗ /2560 

เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ตามหลักเกณฑการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ี 

--------------------------  

 

  ดวยองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ มแีนวทางที่จะดําเนนิการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ ขององคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับปรับปรุงแกไขและพัฒนา

เพิ่มประสทิธภิาพของทางการปฏบิัตริาชการภายในองคกร ประกอบกับการดําเนินงานใหสอดคลองกับพระ

ราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกจิการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 และอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๖๐  แหงพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ และทีแ่กไข

เพิ่มเตมิ(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 25๔๖ โดยมวีัตถุประสงคสําคัญเพื่อแนะนําการปฏบิัติงานดานตางๆขององคการ

บรหิารสวนตําบล ใหเกดิความเรยีบรอย และเปนไปตามระเบยีบกฎหมาย   มตคิณะรัฐมนตร ี   และหนังสอื

สั่งการที่เกี่ยวของอันจะทําใหเกดิประโยชน ตอองคการบรหิารสวนตําบลและประชาชนในเขตพื้นที่  นัน้ 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตามแนวทางเปนไปตามวัตถุประสงคอยางเปนรูปธรรม จงึขอ

แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตามหลักเกณฑ

และวธิกีารบริหารกจิการบานเมอืงที่ด ีดังนี้ 

1. นายโสภาพ  มุงปนกลาง         ผูทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ 

2. นายพนม  ดอกพงษกลาง        ผูทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 

3. นายฉลอง   จินดากลาง          ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน) กรรมการ 

4. นายสวัสดิ์     มุงอุมกลาง        ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน กรรมการ 

5. นายสมชิต  ขอนัดกลาง           ผูแทนสมาชิกองคการบรหิารสวนตําบล  กรรมการ 

6. นางณัฐธริา  ววิัฒนาการ        ผูแทนสมาชิกองคการบรหิารสวนตําบล  กรรมการ  

7. พ.อ.อ.ไพบูลย สลีเสฏโฐ  ศิรปิระเสรฐิ  ปลัด  อบต.  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวฐติาภา  วงคอินตา หัวหนาสํานักปลัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 



 
 

-๒- 

 

ใหคณะกรรมการฯมหีนาที่ดังนี้  

๑.  ประเมนิผลการปฏิบัตริาชการในองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  ตามหลักเกณฑและ

วธิกีารบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

๒.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ปละ  ๑  ครัง้ แลวเสนอ

ผลการประเมนิใหองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษทราบ   เพื่อดําเนนิการปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  

พัฒนา  ขยาย  หรอืยุตกิารดําเนนิการ 

๓.  กําหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงส  และกําหนด

สิ่งจูงใจใหบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบล  เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏบิัตงิานใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิขององคกรจัดทําแบบการประเมนิผล 

๔.  ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมนิและขอเสนอแนะใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

ลําคอหงษทราบ  เพื่อพจิารณาและสั่งการตอไป 

 

ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง    ณ    วันที่   ๓๐  เดอืน   ธันวาคม   พ.ศ.  2560 

 

(ลงช่ือ) 

                                                                  (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                                                            นายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่  นม  ๘๒๐๐๑/ ว  ๐๘๕                                   องคการบริหารสวนตาํบลลําคอหงษ 

                     อ.โนนสูง  จ.นครราชสมีา ๓๐๑๖๐ 

                                                                       ๒๖  มกราคม   2561 

  

เรื่อง    ขอเชิญรวมประชุมพจิารณาประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่  ๑ 

เรียน   คณะกรรมการประเมนิผลปฏบิตัริาชการองคการบริหารสวนตาํบลลําคอหงษ  ทกุทาน 

สิ่งที่สงมาดวย ระเบยีบวาระการประชุม    จํานวน     1   ฉบับ     

 

        ตามที ่องคการบริหารสวนตาํบลลําคอหงษ  ไดมคํีาสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการประเมนิผลปฏบิัตริาชการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตามหลักเกณฑและวิธกีาร

บริหารกิจการบานเมอืงที่ด ีประจําป  พ.ศ.๒๕๕๘  ซึ่งเปนกระบวนการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลวามผีลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรอืไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏบัิตริาชการของ

องคการบรหิารสวนตําบล  นัน้ 

        เพื่อใหการดาํเนนิการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลตุามวัตถุประสงค    จงึขอเรียนเชิญ

ทานเขารวมในการประชุมเพือ่พจิารณาประเมนิผลการปฏบิัตริาชการและเสนอแนวทางแกไขและรมเสนอแนะใน

การพัฒนาการปฏบิัตงิานในดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตาํบลลําคอหงษ  ในวนัที ่ ๓ กุมภาพันธ  2561  

เวลา ๑๓.30 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลลาํคอหงษ 

        จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

 

        ขอแสดงความนับถอื 

 

                                         (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลลลําคอหงษ 

 

สํานักปลดั  

โทรศัพท ๐-๔๔๗๕ –๖๓๘๐ ตอ ๑๐๔ 

โทรสาร1  ๐-๔๔๗๕ –๖๑๘๔ 

“ยดึมั่นธรรมาภบิาล  บรกิารเพื่อประชาชน” 

http://www.wang.go.th/


 

ที่  นม  ๘๒๐๐๑/ ว ๕๑๔                        องคการบริหารสวนตาํบลลําคอหงษ 

                    อ.โนนสงู  จ.นครราชสมีา ๓๐๑๖๐ 

                                                                         ๒๖   มถุินายน   2561 

  

เรื่อง    ขอเชิญรวมประชุมพจิารณาประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่  ๒ 

เรียน   คณะกรรมการประเมนิผลปฏบิตัริาชการองคการบริหารสวนตาํบลลําคอหงษ  ทกุทาน 

สิ่งที่สงมาดวย ระเบยีบวาระการประชุม    จํานวน     1   ฉบับ     

 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดมคํีาสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการประเมนิผลปฏบิตัริาชการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตามหลักเกณฑและวธิกีารบริหาร

กิจการบานเมอืงทีด่ ีประจาํป  พ.ศ.๒๕๕๘  ซึ่งเปนกระบวนการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตาํบลวา

มผีลสมัฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรอืไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏบัิตริาชการขององคการ

บรหิารสวนตาํบล  นัน้ 

เพื่อใหการดาํเนนิการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลตุามวัตถุประสงค    จงึขอเรียนเชิญทานเขา

รวมในการประชุมเพื่อพจิารณาประเมนิผลการปฏบิัตริาชการและเสนอแนวทางแกไขและรมเสนอแนะในการ

พัฒนาการปฏบิัตงิานในดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   ในวันที ่ ๖  กรกฎาคม  2561  

เวลา ๑๓.30 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลลาํคอหงษ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

 

            ขอแสดงความนับถอื 

 

                                         (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลลลําคอหงษ 

 

สํานักปลดั  

โทรศัพท ๐-๔๔๗๕ –๖๓๘๐ ตอ ๑๐๔ 

โทรสาร1  ๐-๔๔๗๕ –๖๑๘๔ 

“ยดึมั่นธรรมาภบิาล  บรกิารเพื่อประชาชน” 

 

http://www.wang.go.th/


 

 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

สํารวจและรวบรวมโดย 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 



 
 
 

คํานํา 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ วามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความคุมคาของ
ภารกิจ  วาตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการดําเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแกไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอใหผูบริหารพิจารณาผลการประเมินและ
สั่งการในการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการเสนอแนวทางปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือ
ยุติการดําเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

  ทายท่ีสุดนี้ตองขอขอบคุณประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษท่ีให
ความรวมมือในเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือนํามาซ่ึงผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี ้

 
คณะผูจัดทํา 
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แบบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุมคาของภารกิจ                                                                                          
    ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ                                          

 

 
ท่ี 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มีการ 
ดําเนินการ 

 

ไมมีการ
ดําเนินการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

 

มีการแจงใหทุกสวนทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบรหิารใหเอ้ือตอการทํางาน เชนการมอบอํานาจ
การบริหารงานแนวใหม การสงเสริมและพัฒนาความรู 
มีการประชุมระหวางผูบริหารกับพนักงานและเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
มีการแปลงยุทธศาสตร ไปสูแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเขาถึงความตองการของประชาชนและประชาสัมพันธ 
มีการรวบรวม วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบัน 
มีระบบการรายงานท่ีสมํ่าเสมอตอเนื่องเปนปจจุบันและทันเหตุการณ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางตอเนื่อง 
มีผูทรงคุณวุฒิและประชาชนเขามามีสวนรวมทําแผนยุทธศาสตร 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกยอง
ผูปฏิบัติงาน 
มีการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร 
มีการจัดทําแผนและมาตรการลดคาใชจายขององคกร 
มีการนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

/แบบประเมินผล... 
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แบบประเมนิผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 
ท่ี 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มีการ
ดําเนินการ 

 

ไมมีการ
ดําเนินการ 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินท่ีมาจากการมีสวน
รวมกับประชาชนประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ินเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน 
มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 
มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
มีการกําหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 

       
  

 
  
  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 

/แบบประเมินผล... 
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แบบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการใหบรกิาร 
 ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 
 

ท่ี 
ประเด็นการประเมิน 

(ตัวช้ีวัด) 
เกณฑการใหคะแนน 

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

7. 
8. 
9. 

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

 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รอยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
รอยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งดานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ลดลง 
รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการแกไขปญหาโดยชุมชน 
รอยละของจํานวนประชาชนท่ีมาใชบริการขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต
ตําบลเพ่ิมข้ึน 
รอยละของการใหบริการขอมูลขาวสาร 
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บรายไดท่ีจัดเก็บเอง 
รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได 
ระดับความสําเร็จเก่ียวกับการลดข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจไปสูระดับลาง 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรูในองคกร 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไขบริการ 
ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายและการถายทอดเปาหมายของ
องคกร 

  
 

 
 

 
  
 
 
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

      ในภาพรวมการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษมีผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และความคุมคาของภารกิจตรงตามเปาหมายภารกิจทุกประการ  โดยมีคุณภาพของการใหบริการเปนท่ีพึง
พอใจของประชาชนผูมารับบริการ อยูในเกณฑการใหคะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการตามแนว
ทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ท้ังนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ยังไมไดดําเนินการในดานความคุมคาของภารกิจ ในหัวขอการจัดต้ัง
ศูนยบริการรวม  เห็นควรเสนอผูบริหารเพ่ือใหดําเนินการ และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลลําคอหงษ ในทุกป 

 
 

/ความเปนมา... 
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ความเปนมาของการประเมินความพึงพอใจ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดประชาชน มีการติดตอประสานงานกัน
อยูตลอดเวลา ท้ังการขอรับบริการ การรองทุกข การชําระภาษี   และเรื่องอ่ืนๆอีกมาก     องคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ มีความประสงคท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและ
การใหบริการ จึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินผล 

วัตถุประสงค 

• เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

• นําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษตอไป 

กลุมประชากรท่ีไดรับการสํารวจ 
 กลุมประชากรตัวอยางเปนเพศชายและหญิง มีการกําหนดชวงอายุ เปนประชาชนผูมาติดตอหรือรับ
บริการจากองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ชวงเดือนมกราคม – เดือน
มิถุนายน 2561) รอบครึ่งป 
 ทําการจัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

แบบสอบถาม (เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ) 
 เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจเปนแบบสอบถาม 3 ตอน 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 
ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ  จํานวน 8 ขอ 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําการกรอกขอมูลดวยตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบสอบถาม... 
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แบบสอบถาม 

แสดงความคิดเห็นของประชาชนตําบลลําคอหงษในการรับบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ          ชาย   หญิง   

2.อายุ         ต่ํากวา 18 ป     ระหวาง 18 - 35 ป      ระหวาง 36 - 50 ป       มากกวา 50 ป             

3.การศึกษา  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา                 ปวช./ปวส.                  อนุปริญญา               

                 ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตรี          อ่ืน ๆ (ไมมี) 

4.อาชีพ       เกษตรกร        ลูกจาง                    รับราชการ           

                 ประกอบธุรกิจสวนตัว                               อ่ืน ๆ นักเรียน / นักศึกษา   
 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือ 

 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานที่เห็นไดงาย

2. มีปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่

3. ความสุภาพในการใหบริการ

4. ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ

5. การจัดสถานที่รอใหบริการ

6. หองน้ําสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ

7. มีน้ําสะอาดบริการอยางเพียงพอ

8. การจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม



 
-6- 

 
โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ไดประชุมรวมกัน ครั้งท่ี 2/2561  ในวันท่ี ๖   

กรกฎาคม  2561  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   
ไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 ( เดือนมกราคม  2561  -  เดือนมิถุนายน  2561) 

มีจํานวนผูกรอกแบบสอบถามจากการรับบริการท้ังหมด จํานวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ   ชาย  จํานวน  22  คน                 หญิง  จํานวน  28  คน 

2.อายุ     1. ต่ํากวา 18 ป               จํานวน   -   คน         2. ระหวาง 18 - 35 ป     จํานวน  20  คน  
             3. ระหวาง 36 - 50 ป      จํานวน  18 คน         4. มากกวา 50 ป            จํานวน  12  คน 

3.การศึกษา     1.ประถมศึกษา         จํานวน  25  คน       2. มัธยมศึกษา                 จํานวน    8  คน                                               
3.ปวช./ปวส.           จาํนวน  10  คน       4. อนุปริญญา                  จํานวน   5  คน                                               
5.ปริญญาตรี           จํานวน    2  คน       6. สูงกวาปรญิญาตรี           จํานวน   -  คน                                
7.อ่ืน ๆ (ไมมี) 

4.อาชีพ          1.เกษตรกร             จํานวน   25 คน        2.ลูกจาง                       จาํนวน   8  คน             
3.รับราชการ          จํานวน     2 คน        4.ประกอบธุรกิจสวนตัว       จํานวน   6  คน              
6.อ่ืน ๆ นักเรียน / นักศึกษา  จํานวน 9 คน    

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ผลการ... 

ดีมาก(คน) ดี(คน) พอใช(คน) ควรปรับปรุง(คน)

1 มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานที่เห็นไดงาย 25 25 0 0

2 มีปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ 27 23 0 0

3 ความสุภาพในการใหบริการ 30 20 0 0

4 ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 33 17 0 0

5 การจัดสถานที่รอใหบริการ 26 24 0 0

6 หองน้ําสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ 35 15 0 0

7 มีน้ําสะอาดบริการอยางเพียงพอ 30 20 0 0

8 การจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม 28 22 0 0

ลําดับที่
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน



 
-6- 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.   กลุมผูมารับบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

ผูมารับบริการสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 35  ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเปน
เกษตรกร 

2. ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษในภาพ
รวมอยูในระดับดี โดยมีผูตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยูในระดับดีมากและระดับดี ไมมีผูตอบ
แบบสอบถามในระดับพอใชและควรปรับปรุง โดยรายการประเมินท้ัง 8 รายการ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามใน
ระดับดีมาก รอยละ 58.50 และในระดับดี รอยละ 41.50  มีผูตอบแบบสอบถามเรื่องมีหองน้ําสะอาดบริการ
อยางเพียงพอ อยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด 35 คน เนื่องจากไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปท่ีผานมา  และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากท่ีมีคาคะแนน
ต่ําสุด ไดแก การมีปายประชาสัมพันธและปายแสดงท่ีเห็นไดงาย   ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหจัดมุมหนังสือพิมพ 
หนังสืออานเก่ียวกับการใหความรูดานตาง ๆ และและบริการสัญญาณ  wifi ใหใชไดอยางท่ัวถึง และควรจะมีการ
บริการเครื่องด่ืม เชน กาแฟ  ไวบริการประชาชนท่ีมารอรับบริการ  ซ่ึงถาองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ มี
งบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกลาว แตอยางไรก็ตามในประเด็นนี้ผูรับบริการก็ยังมีความพึงพอใจ
ในระดับดี 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

1. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการมีปายประชาสัมพันธและปายแสดงท่ีเห็นไดงาย  
ดีมาก  รอยละ  50   ดี  รอยละ  50 

2. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจดานการมีปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  
ดีมาก  รอยละ  54   ดี  รอยละ  46 

3. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานความสุภาพในการใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  60   ดี  รอยละ  40 

4. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  66   ดี  รอยละ  34 

5. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการจัดสถานท่ีรอใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  52   ดี  รอยละ  48 

6. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานหองน้ําท่ีมีความสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ        
ดีมาก  รอยละ  70   ดี  รอยละ  30 

7. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการมีน้ําดื่มบริการอยางเพียงพอ  
ดีมาก  รอยละ  60   ดี  รอยละ  40 

8. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม 
ดีมาก  รอยละ  56   ดี  รอยละ  44 
 
 

/3.ขอเสนอแนะ... 
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3.   ขอเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ

เสนอแนะวาหากองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะพัฒนาใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการบริการให
ดียิ่งข้ึนควรพัฒนาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
1.  ควรจัดใหมีมุมอานหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 
2.  ควรติดตั้งสัญญาณ  wifiใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอสามารถรับชมขาวสารได  
     อยางท่ัวถึง 
3.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหวางรอรับบริการ 
4.  ควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการใหบริการใหเพียงพอ 
5.  ควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร 

      6.  ควรประชาสัมพันธผลการประเมินนี้แกประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                
 
 
 

..............................................................................................................ประธานกรรมการ 
นายโสภาพ  มุงปนกลาง 

 
 

..............................................................................................................กรรมการ 
นายพนม  ดอกพงษกลาง 

 
..............................................................................................................กรรมการ 

นายสวัสดิ์  มุงอุมกลาง 
 
 

..............................................................................................................กรรมการ 
นายสมชิต  ขอนัดกลาง 

 
 

..............................................................................................................กรรมการ 
นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ  

 
 
 

................พ.อ.อ.............................................................................กรรมการและเลขานุการ 
ไพบูลย สีลเสฏโฐ   ศิริประเสริฐ 

 
 

                      ............................................................................................................กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวฐิตาภา   วงคอินตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
• สําเนาคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการฯ 

• รายงานการประชุม 

• บันทกึเสนอผูบริหาร 

• แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
ท่ี  นม  ๘๒๐๐๑/                                         ลงวันท่ี  ๒๙   ธันวาคม   ๒๕60 
เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในดานการใหบริการประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 1.เรื่องเดิม   

                รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลวามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความคุมคาของภารกิจ  วาตรงตาม
เปาหมายภารกิจหรือไม รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงการประเมินดังกลาวเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเพ่ือเสนอแนว
ทางแกไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอใหผูบริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินมาใชในการเสนอแนวทางปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ และพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 2.ขอเท็จจริง 
  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในดานการ

ใหบริการประชาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับปรับปรุงแกไขและพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพของทางการปฏิบัติราชการภายในองคกร ประกอบกับการดําเนินงานใหสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ
แนะนําการปฏิบัติงานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย   มติคณะรัฐมนตรี    และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของอันจะทําใหเกิดประโยชน ตอองคการบริหารสวน
ตําบลและประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  โดยแบบในการประเมินตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0892.4/ว 435  ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ  2548  นั้น 
 

3.ขอระเบียบกฎหมาย 
 3.1  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี  6) พ.ศ.2552 
 3.2  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

 4.ขอเสนอแนะ 

 เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการประชาชน  
โดยท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวจะไดเห็นเดนชัด เปนรูปธรรม ดังนั้นคณะกรรมการชุดดังกลาวควรประกอบไป
ดวยผูทรงคุณวุฒิ,  ผูนําชุมชน และควรมีพนักงานสวนตําบลรวมเปนคณะกรรมการดวยเพ่ือคอยชวยดูแล
ประสานงานดานเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ      

 

/โดยมีรายชื่อ.... 
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            โดยมีรายช่ือ ในการพิจารณาแตงตั้ง ดังนี้ 
1. นายโสภาพ  มุงปนกลาง         ผูทรงคุณวุฒิ                      ประธานกรรมการ 
2. นายพนม  ดอกพงษกลาง        ผูทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
3. นายฉลอง   จินดากลาง          ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน)         กรรมการ 
4. นายสวัสดิ์     มุงอุมกลาง        ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน         กรรมการ 
5. นายสมชิต  ขอนัดกลาง         ผูแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล      กรรมการ 
6. นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ         ผูแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล     กรรมการ  
7. พ.อ.อ.ไพบูลย  ศิริประเสริฐ     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา หัวหนาสํานักปลัด       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

5.ขอพิจารณา   

  5.1 เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
     5.2 หากเห็นชอบตามขอเสนอแนะโปรดลงนามและสั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการ 

ตามข้ันตอนตอไป 

                                             
 
                                                (นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา) 
                                                     หัวหนาสํานักปลัด  
 
        

ความเห็น...................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

 
                                                                               พ.อ.อ. 

                                                              (ไพบูลย  ศิริประเสริฐ) 
                                                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 

 ความเห็น………………………………........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 

    (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  
                                             
 



 
ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

ในดานการใหบริการแกประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี  1/2561 

วันท่ี 4  กุมภาพันธ   2561 เวลา  13.๓0 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1.................................................................... 

  1.2................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

  -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  3.1..................................................................... 

  3.2..................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารวมกัน 

  4.1.................................................................... 

  4.2................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

  5.1.................................................................... 

  5.2................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน 
ครั้งท่ี 1 / 2561 

วันท่ี  4  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ 2561 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

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

 

รายชื่อผูมาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายโสภาพ  มุงปนกลาง ผูทรงคุณวุฒิ โสภาพ  มุงปนกลาง 
2 นายพนม  ดอกพงษกลาง ผูทรงคุณวุฒิ พนม  ดอกพงษกลาง 
3 นายฉลอง  จินดากลาง ผูแทนชุมชน ฉลอง  จินดากลาง 
4 นายสวัสดิ์  มุงอุมกลาง ผูแทนชุมชน สวัสดิ์  มุงอุมกลาง 
5 นายสมชิต  ขอนัดกลาง ประธานสภา อบต. สมชิต  ขอนัดกลาง 
6 นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ รองประธานสภา อบต. ณัฐธิรา  วิวัฒนาการ 
7 พ.อ.อ.ไพบูลย สีลเสฏโฐ  ศิรปิระเสริฐ ปลัด อบต. ไพบูลย สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ 
8 นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา หัวหนาสํานักปลัด ฐิตาภา  วงคอินตา 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
 -   

รายชื่อผูเขารวมประชุม -ไมมี- 

เริ่มประชุม  เวลา  13.๓0 น. 

  เม่ือครบองคประชุมประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- ไมมี 

 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานฯ ตามคําสั่ งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ท่ี  ๖๒๔ /2560  เรื่อง แตงตั้ ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน  ลงวันท่ี  
๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามสําเนาคําสั่งท่ีแจงใหทุกคนทราบแลวนั้น  
ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา รวมท้ังรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในดานการใหบริการแกประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี แลวเสนอผลการประเมินให นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ เพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา การดําเนินการในดานการใหบริการแก
ประชาชน  โดยแบบในการประเมินตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0892.4/ว 435  ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ  2548  

ท่ีประชุม                     ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ   เสนอใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน   
(นายโสภาพ)   ประจําป  2561 (ชวงเดือนมกราคม 2561 – เดือนมิถุนายน  2561)  รอบครึ่งป 

 โดยประเมินในหัวขอดังตอไปนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

  2.  คุณภาพของบริการ 
  3.  ความคุมคาของภารกิจ 
  4.  ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 
 โดยแบบในการประเมินตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
 ท่ี มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ  2548  
 ตามท่ีสําเนาใหทุกทานทราบแลว 

ท่ีประชุม   เห็นดวยตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ   กรรมการทานใดจะมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรอีกบาง  
(นายโสภาพ)     

กรรมการฯ   เสนอวาเม่ือมีการประเมินผลและนําเสนอตอนายกองคการบริหารแลวควรทําประกาศ 
(นายสมชิต )            ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึงดวย 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี  4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ                        - ขอนัดประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการประเมินประจําป  2561  
(นายภาพ)  (ชวงเดือนมกราคม 2561 – เดือนมิถุนายน  2561) รอบครึ่งป ในวันอังคารท่ี  9    
                              กรกฎาคม 2561 นะครับ 

เลขานุการฯ  การแจงประชุมในครั้งตอไป ถือวาไดนัดหมายในการประชุมครั้งนี้แลวและจะแจงหนังสือ 
(พ.อ.อ.ไพบูลย)  เชิญประชุมอีกนะครับ  

ประธานฯ  มีคณะกรรมการทานใดสงสัยในแบบประเมินและแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับ 
(นายโสภาพ)  บริการอีกบางไหมครับ 

ท่ีประชุม  -ไมมี- 

ประธานฯ  ถาไมมีคณะกรรมการทานใดสงสัยหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติม กระผมขอปดการประชุม 
(นายโสภาพ)   

ปดประชุม  เวลา  15.00  น. 
 
 

         
           (ลงชื่อ)           ฐิตาภา  วงคอินตา         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                    (นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา) 
                       หวัหนาสํานักปลัด 
       ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
           (ลงชื่อ)         โสภาพ  มุงปนกลาง          ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายโสภาพ  มุงปนกลาง) 
     ผูทรงคุณวุฒิ  

  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในดานการใหบริการแกประชาชน 

คร้ังที่ 2/2561 
วันที่  9  กรกฎาคม  ๒๕61  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                               ................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
การประชุมครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  4 กุมภาพันธ ๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                               หวัขอท่ีกําหนดในการประชุมครั้งท่ี 1 เพ่ือทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   4.1 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุมคาของภารกิจ 
   4.2 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

4.3 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ 
4.4 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความพึงพอใจของประชาชน 
4.5 สรุปขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
                               ................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน 
ครั้งท่ี 2 / 2561 

วันท่ี  9  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ 2561 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

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

 

รายชื่อผูมาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายโสภาพ  มุงปนกลาง ผูทรงคุณวุฒิ โสภาพ  มุงปนกลาง 
2 นายพนม  ดอกพงษกลาง ผูทรงคุณวุฒิ พนม  ดอกพงษกลาง 
3 นายฉลอง  จินดากลาง ผูแทนชุมชน ฉลอง  จินดากลาง 
4 นายสวัสดิ์  มุงอุมกลาง ผูแทนชุมชน สวัสดิ์  มุงอุมกลาง 
5 นายสมชิต  ขอนัดกลาง ประธานสภา อบต. สมชิต  ขอนัดกลาง 
6 นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ รองประธานสภา อบต. ณัฐธิรา  วิวัฒนาการ 
7 พ.อ.อ.ไพบูลย สีลเสฏโฐ  ศิรปิระเสริฐ ปลัด อบต. ไพบูลย สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ 
8 นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา หัวหนาสํานักปลัด ฐติาภา  วงคอินตา 

 

รายชื่อผูไมมาประชุม  -ไมมี- 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม  
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต. ชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง 
2 นายพยนตฤทธิ์  ขอสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. พยนตฤทธิ์  ขอสูงเนิน 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

  เม่ือครบองคประชุมประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
-  ครั้งท่ี 1/2561  เม่ือวันท่ี  4  กุมภาพันธ  2561 
 

 
  

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานฯ ตามท่ีไดมีการประชุมไปเม่ือครั้งท่ี  1/2561  ลงวันท่ี  4  กุมภาพันธ  2561  

กรรมการไดลงมติใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป 2561  (มกราคม  -  
มิถุนายน  2561)  รอบครึ่งป  โดยประเมินในหัวขอดังตอไปนี้ 

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

                             โดยแบบในการประเมินตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435  
ลงวันท่ี  11 กุมภาพันธ  2548  

ท่ีประชุม                    ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ ตามท่ีคณะกรรมการไดทําการประเมินตามแบบท่ีแจงใหทราบแลวนั้นไดผลการ 
(นายโสภาพ) ประเมินดังนี้ 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุมคาของภารกิจ                                                                                          
    ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ                                            

 
ท่ี 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
มีการ 

ดําเนินการ 

 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

 

มีการแจงใหทุกสวนทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
มีการปรับปรุงระบบการบริหารใหเอ้ือตอการทํางาน เชนการมอบอํานาจ
การบริหารงานแนวใหม การสงเสริมและพัฒนาความรู 
มีการประชุมระหวางผูบริหารกับพนักงานและเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
มีการแปลงยุทธศาสตร ไปสูแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร 
มีกระบวนการ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
มีกลไกในการเขาถึงความตองการของประชาชนและประชาสัมพันธ 
มีการรวบรวม วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบัน 
มีระบบการรายงานท่ีสมํ่าเสมอตอเนื่องเปนปจจุบันและทันเหตุการณ 
มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางตอเนื่อง 
มีผูทรงคุณวุฒิและประชาชนเขามามีสวนรวมทําแผนยุทธศาสตร 
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกยอง
ผูปฏิบัติงาน 
มีการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
มีการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร 
มีการจัดทําแผนและมาตรการลดคาใชจายขององคกร 
มีการนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
มีการ

ดําเนินการ 

 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินท่ีมาจากการมีสวน
รวมกับประชาชนประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ินเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน 
มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 
มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
มีการกําหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล 

 
  

 
  
  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
  
  
  

 

 
 
 

/แบบการประเมินผล... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-4- 
 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ 
 ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 
ท่ี 

ประเด็นการประเมิน 
(ตัวช้ีวัด) 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

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

7. 
8. 
9. 

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

 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รอยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
รอยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งดานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ ลดลง 
รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการแกไขปญหาโดยชุมชน 
รอยละของจํานวนประชาชนท่ีมาใชบริการขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต
ตําบลเพ่ิมข้ึน 
รอยละของการใหบริการขอมูลขาวสาร 
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บรายไดท่ีจัดเก็บเอง 
รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได 
ระดับความสําเร็จเก่ียวกับการลดข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจไปสูระดับลาง 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรูในองคกร 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุแกไขบริการ 
ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายและการถายทอดเปาหมายของ
องคกร 

  
 
 

 
 

 
  
 
 
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ในภาพรวม การบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  มีผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปาหมายภารกิจ และมีการใหบริการท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในเกณฑการใหคะแนนท่ีดีมาก 
โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ท้ังนี้ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษในครั้งตอไป 
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สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
1.   กลุมผูมารับบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

ผูมารับบริการสวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 50  ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเปน
เกษตรกร 

2. ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษในภาพ
รวมอยูในระดับดี โดยมีผูตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยูในระดับดีมากและระดับดี ไมมีผูตอบ
แบบสอบถามในระดับพอใชและควรปรับปรุง โดยรายการประเมินท้ัง 8 รายการ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามใน
ระดับดีมาก เฉลี่ย 22.63 คน และในระดับดี เฉลี่ย 27.37 คน  มีผูตอบแบบสอบถามเรื่องการมีปาย
ประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีเห็นไดงาย อยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด 27 คน เนื่องจากไดรับการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปท่ีผานมา รองลงมาคือมีหองน้ํา
สะอาดและเพียงพอกับความตองการและมีน้ําสะอาดบริการอยางเพียงพอ มีผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับดีมาก
ในจํานวนท่ีเทากันคือ 25 คน สําหรับปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีและการจัดลําดับการ
ใหบริการมีความยุติธรรม มีผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับดีมากในจํานวนท่ีเทากัน คือ 24 คน และในประเด็น
เจาหนาท่ีมีความสุภาพในการใหบริการและใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว  มีระดับความพึงพอใจในระดับดี
พอๆกัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก ประเด็นการจัดสถานท่ีรอใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหจัดมุมหนังสือพิมพและติดตั้งจอโทรทัศนในมุมสูงเพ่ือใหสามารถรับชมรายการตางๆ ได
อยางท่ัวถึง ซ่ึงถาองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษมีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกลาว แต
อยางไรก็ตามในประเด็นนี้ผูรับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

9. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการมีปายประชาสัมพันธและปายแสดงท่ีเห็นไดงาย  
ดีมาก  รอยละ  54   ดี  รอยละ  46 

10. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจดานการมีปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  
ดีมาก  รอยละ  48   ดี  รอยละ  52 

11. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานความสุภาพในการใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  38   ดี  รอยละ  62 

12. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  38   ดี  รอยละ  62 

13. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการจัดสถานท่ีรอใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  36   ดี  รอยละ  64 

14. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานหองน้ําท่ีมีความสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ         
ดีมาก  รอยละ  50   ดี  รอยละ  50 

15. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการมีน้ําดื่มบริการอยางเพียงพอ  
ดีมาก  รอยละ  50   ดี  รอยละ  50 

16. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม 
ดีมาก  รอยละ  48   ดี  รอยละ  52 
 
 

/ท่ีประชุม.... 



 
-๗- 

 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 

ประธานฯ กรรมการทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรอีกบาง เพ่ือนําเสนอนายก อบต.ลําคอหงษ ตอไป 
(นายโสภาพ)                      

กรรมการฯ กระผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
(นายสมชิต) 1.  ควรจัดใหมีมุมอานหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 

2.  ควรติดตั้งสัญญาณ  wifi ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอสามารถรับชม  
     ขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
3.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหวางรอรับบริการ 
4.  ควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการใหบริการใหเพียงพอ 
5.  ควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร 

       6.  ควรประชาสัมพันธผลการประเมินนี้แกประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ กรรมการทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกบาง 
(นายสุรัตน)                      

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานฯ หากไมมี ผมขอปดการประชุม 
(นายสุรัตน)                      

ปดประชุม  เวลา  16.30  น. 
 
 

         
(ลงชื่อ)                     ฐิตาภา  วงคอินตา         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                    (นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา) 
                       หวัหนาสํานักปลัด 
       ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
           (ลงชื่อ)         โสภาพ  มุงปนกลาง           ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายโสภาพ  มุงปนกลาง) 
     ผูทรงคุณวุฒิ  

  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
ท่ี  นม ๘๒๐๐๑/                                              ลงวันท่ี   12  กรกฎาคม   5561 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในดานการใหบริการแก

ประชาชน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 1.เรื่องเดิม   

 1.1  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษท่ี ๖๗๗  /2561 ลงวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  2560
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแก
ประชาชน ไดแตงตั้งคณะบุคคลเปนท่ีปรึกษารวมท้ังรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการ
แกประชาชน  ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  แลวเสนอผลการประเมินให นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  พัฒนา การดําเนินการในดานการใหบริการแก
ประชาชน  นั้น 

 2.ขอเท็จจริง 
 คณะกรรมการไดดําเนินการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในดานการใหบริการประชาชน จํานวน  2  ครั้ง  คือ  ครั้งท่ี 1  ประชุมในวันท่ี  4 กุมภาพันธ  
2561  ตามแบบเก็บขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม โดยทําการประเมิน ชวงเดือนมกราคม – เดือน
มิถุนายน 2561 รอบครึ่งป  และประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใหบริการประชาชนของ 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  9  กรกฎาคม 2561  สรปุผลการประเมินในภาพรวม 
การบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ และ
มีการใหบริการท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในเกณฑการใหคะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหารและ
ปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  พ.ศ.2546  ท้ังนี้ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษในครั้งตอไป 
และคณะกรรมการไดเสนอแนะเพ่ิมเติมใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.  ควรจัดใหมีมุมอานหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 
2.  ควรติดตั้งสัญญาณ wifi  ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนสามารถรับชมขาวสารไดอยาง  
     ท่ัวถึง 
3.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหวางรอรับบริการ 
4.  ควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการใหบริการใหเพียงพอ 
5.  ควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร 

       6.  ควรประชาสมัพันธผลการประเมินนี้แกประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 

โดยสรุปผลจากขอมูลไดดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 3.ขอระเบียบกฎหมาย 

 3.1  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2549 
 3.2  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
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 4.ขอเสนอแนะ 

 4.1  เห็นควรประกาศผลการประเมินใหประชาชนทราบ 
 4.2  เห็นควรดําเนินการเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการนําเสนอเพ่ือการพัฒนาการ
ใหบริการแกประชาชน 

5.ขอพิจารณา   

5.1  เพ่ือโปรดทราบ 
5.2  เพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามขอเสนอแนะโปรดลงนามสั่งการ 

         

                                                                        พ.อ.อ. 
                                                           (ไพบูลย สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ) 

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
          เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

    (นายโสภาพ  มุงปนกลาง) 
     ผูทรงคุณวุฒิ / 

    ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 

   
   คําสั่ง  ....………………….........…………….................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 
   (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
ท่ี  นม ๘๒๐๐๑/                                              ลงวันท่ี   25  กรกฎาคม   2561 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแกไขปรับปรุงจากขอสั่งการของผูบริหารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในดานการใหบริการแกประชาชน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 
 1.เรื่องเดิม   
 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษท่ี 277  /2560 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2560 เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน ไดแตงตั้ง
คณะบุคคลเปนท่ีปรึกษารวมท้ังรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการแกประชาชน  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  แลวเสนอผลการประเมินให นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  พัฒนา การดําเนินการในดานการใหบริการแกประชาชน  นั้น 
 2.ขอเท็จจริง 
 คณะกรรมการไดดําเนินการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในดานการใหบริการประชาชน จํานวน  2  ครั้ง  คือ  ครั้งท่ี 1  ประชุมในวันท่ี  4 กุมภาพันธ  
2561  ตามแบบเก็บขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม โดยทําการประเมิน ชวงเดือนมกราคม – เดือน
มิถุนายน 2561  รอบครึ่งป  และประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใหบริการประชาชนของ 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  9  กรกฎาคม 2561  สรปุผลการประเมินในภาพรวม 
การบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ และ
มีการใหบริการท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในเกณฑการใหคะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหารและ
ปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  พ.ศ.2546  และนายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดสั่งการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ดังตอไปนี้ 

1.  ควรจัดใหมีมุมอานหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 
2.  ควรติดตั้งสัญญาณ wifi  ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนสามารถรับชมขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
3.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหวางรอรับบริการ 
4.  ควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการใหบริการใหเพียงพอ 
5.  ควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร 
6.  ควรประชาสัมพันธผลการประเมินนี้แกประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 

3.ขอพิจารณา   

            บัดนี้  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดดําเนินการตามคําสั่งการของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ  เปนท่ีเรียบรอยแลวโดยดําเนินการดังนี้   

1.  จัดใหมีมุมอานหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 
2.  ติดตั้งสัญญาณ wifi  ในบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อยางท่ัวถึง เพ่ือให

ประชาชนสามารถรับชมขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
3.  จัดมุมเครื่องดื่มระหวางรอรับบริการ 
4.  เพ่ิมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการใหบริการใหเพียงพอ 



 
5.  ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร เชน  ศูนยชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือชวยเหลือ

ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด  24  ชั่วโมง  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือคอยใหคําแนะนํา
การเกษตรใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และนอกพ้ืนท่ี 

6.  ดําเนินการประชาสัมพันธผลการประเมินนี้แกประชาชนทราบโดย  ติดบอรดประชาสัมพันธในหมูบาน  
และท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
         
                                                                                    
                                                                   ( ลงชื่อ) 
                    (นางสาวฐิตาภา    วงคอินตา)  
                                    หัวหนาสํานักปลัด 
 

                                                                   (ลงชื่อ) พ.อ.อ 
                                                                                  (ไพบูลย  สีลเสฏโฐ     ศิริประเสริฐ)  
                                                                              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 

 ความเห็นนายก  อบต.ลําคอหงษ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ……....... 
                                                                                                            
                                                                   (ลงชื่อ) 
                                                                                 (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง)          
                                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
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