
 
รายงานผลการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 

ตามหลกัเกณฑและวิธกีารบรหิารกิจการบานเมืองทีด่ ี
ของเทศบาลตาํบลดอนเจดีย 

 
ตามที่ เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและ 

นิเทศงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําป ๒๕62 ซึ่งผลคะแนนการตรวจประเมินฯ มีดังน้ี 

ดานที่ ๑. ดานการบรหิารจัดการ 

หัวขอประเมิน 
จํานวนขอ (อบจ./
อบต.และเทศบาล) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได 
คะแนน รอยละ 

1. การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
2. การจัดทําฐานขอมูล 
3. การจัดการขอรองเรียน 
4. การบริการประชาชน 
5. ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
8. การปรับปรุงภารกิจ 
9. การดําเนินงานตามนโยบายจังหวัด 

8 
1 
2 
3 
3 
 

3 
4 
2 

(ตามที่จังหวัดกําหนด) 

40 
5 

10 
15 
15 

 
15 
20 
10 
10 

34 
5 
5 

15 
15 

 
13 
20 
5 

10 

 

รวม 29 140 122 87.14 
 

 
ดานที่ ๒. การบรหิารงานบคุคลและกิจการสภา 

หัวขอประเมิน 
จํานวนขอ 

(อบจ./อบต.
และเทศบาล) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
คะแนน รอยละ 

1. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการ
ทํางาน 
4. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

11 
9 
5 
 

4 
2 

55 
45 
25 

 
20 
10 

49 
45 
19 

 
11 
10 

 

6. การดําเนินกิจการของสภาทองถิ่น 14 70 66  
รวม 45 225 196 87.11 
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ดานที่ ๓. การบรหิารงานการเงนิและการคลัง 

หัวขอประเมิน 
จํานวนขอ 

(อบจ./อบต.
และเทศบาล) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
คะแนน รอยละ 

1. การจัดเก็บรายได 
2. การจัดทํางบประมาณ 
3. การพัสดุ 
4. การบริหารงานการเงินและบัญชี 
    4.1 การบริหารรายจาย 
    4.2 การจดัทําบัญชีและรายงานการเงิน 

13 
4 
8 
 

5 
8 

65 
20 
40 

 
25 
40 

56 
9 

11 
 

23 
40 

 

5. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 4 20 15  
6. ผลสัมฤทธ์ิ 
    6.1 ขอทักทวงการประเมิน 
    6.2 การเพ่ิมขึ้นของรายได 

 
5 
3 

 
25 
15 

 
20 
8 

 

รวม 50 250 182 84.65 
 
 

ดานที่ ๔. การบริการสาธารณะ 

หัวขอประเมิน 
จํานวนขอ 

(อบจ./อบต.
และเทศบาล) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
คะแนน รอยละ 

๑. โครงสรางพ้ืนฐาน 
2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
    และการทองเที่ยว 
4. การสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา  
    และภูมิปญญาทองถิ่น 
5. การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ
เรียบรอย 
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

14 
32 
4 
 

3 
 

8 
 

20 

70 
160 
20 

 
15 

 
40 

 
100 

65 
147 
20 

 
15 

 
38 

 
95 

 

 

รวม  405 380 93.83 
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ดานที่ 5. ธรรมาภบิาล 

หัวขอประเมิน 
จํานวนขอ 

(อบจ./อบต.
และเทศบาล) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
คะแนน รอยละ 

๑. นโยบายและการจัดกิจกรรม 
2. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม 
3. มาตรฐานการใหบริการ 
4. การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน 
5. การถูกช้ีมูลความผิด 

5 
3 
2 
2 
1 

25 
15 
10 
10 
5 

15 
15 
6 

10 
5 

 

รวม 13 65 51 78.46 
 

รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน คะแนนเต็ม 1,085 คะแนน ผลการประเมินได 931 คะแนน คิดเปน
รอยละ 86.24 จากที่ไดรับการตรวจประเมินฯ ปรากฏวาดานที่ ๑ ดานที่ ๒ ดานที่ ๓ ดานที่ 4 และดานที่ 5                     
คะแนนอยูในระดับดี 

สรุปปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
ในดานตางๆ ดังน้ี 
1. ดานผลสัมฤทธิข์องภารกจิ  

1.1 การบรหิารจัดการ 
จากการประเมินผลเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดานการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติราชการครบถวน ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 87.14 ซึ่งก็อยูในเกณฑที่ดี และควรใหมีการ
บริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบูรณาการในการทํางาน
รวมกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และพัฒนาองคกรใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

1.2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
จากการประเมินผลเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งคะแนนที่ไดคิดเปนรอยละ 87.11 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดี  
1.3 การบรหิารงานการเงินและการคลัง 
จากการประเมินผล เทศบาลตําบลดอนเจดีย ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเปน

รอยละ  84.65 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดี แตก็ควรใหมีการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหองคกรมีการวางแผนพัฒนาองคกรใหเพ่ิมมากขึ้น  

1.4 การบริการสาธารณะ 
จากการประเมินผลเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดานบริการสาธารณะ การปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐาน คิดเปนรอยละ 93.83 อยูในเกณฑที่ดี  
1.5 ธรรมาภิบาล 
จากการประเมินผลเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดานธรรมาภิบาลในภาพรวมเปนไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติราชการครบถวน คิดเปนรอยละ 78.46 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี  
2. ดานคุณภาพของการบริการ 

1. มีการปรับปรุงระบบการบริหารใหเอ้ือตอการทํางาน เชน การมอบอํานาจการบริหารงาน 
แนวใหม  การสงเสริมการพัฒนาความรู 
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ผลการวิเคราะหและประเมิน : มีการมอบอํานาจในการบริหารใหกับรองนายก                            
เทศมนตรีตําบลดอนเจดียทั้งสองคน ตามภารกิจที่รับผิดชอบและมีการสงเสริมพัฒนาความรูตามหลักสูตรที่
กรมการปกครองทองถิ่นจัดดําเนินการฝกอบรม 

2. มีขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการโดยวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชาคม การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

ผลการวิเคราะหและประเมิน : มีการดําเนินการ มีกลองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผานเวทีประชาคม และชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทาง
อินเตอรเน็ตเว็บไซต www.donjadee.go.th และแฟนเพจเฟสบุคเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
ww.facebook.com/pages/เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

3.  มีกลไกในการเขาถึงความตองการของประชาชนและมีการประชาสัมพันธ 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : มีการดําเนินการโดยกลไกในการเขาถึงความตองการของ

ประชาชน คือโครงการพัฒนาที่ผานจากการคัดกรองจากเวทีประชาคม โดยมีการประชาสัมพันธและเผยแพร
ใหประชาชนทราบ 

4.  มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางตอเน่ือง 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหกับบุคลากรในที่ประชุม

ประจําเดือนเพ่ือการเพ่ิมทักษะและแลกเปลี่ยนถายทอดความรูซึ่งกันและกัน 
5. มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ผลการวิเคราะหและประเมินผล : มีการดําเนินการมีการเสนอโครงการและลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการและดําเนินการตามโครงการ 
6.  มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ 
ผลการวิเคราะหและประเมินผล : มีการดําเนินการในรอบปที่ผานมาไดมีการปรับปรุงภารกิจ

เกี่ยวกับการใหบริการประชาชน คือการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเที่ยงเพ่ือใหบริการตามอํานาจหนาที่ 
7.  มีการนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : มีการดําเนินการปรากกฎวามีการพัฒนาทักษะและความรู

เก่ียวกับสื่อสารสนเทศใหมๆ มีการนํา Application Line มาใชในการติดตอประสานงานการสื่อสารสงขอมูล 
แจงเวียนเอกสารและงานตาง ๆ ระหวางหนวยงานภายในองคกร เพ่ือการลดการใชกระดาษและ การ
ติดตอสื่อสารแบบ Real Time ที่ทําใหไมพลาดในการสนทนาระหวางกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ 
3. ดานความคุมคาของภารกิจ 

1.  การใชจายงบประมาณรายจาย งบเพ่ือการพัฒนาที่มิใชรายจายประจํา 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : ดําเนินการเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณมากขึ้น 
2.  การสรางนวัตกรรมขององคกร ที่สะทอนถึงการบริหารจัดการที่ดีอยูเสมอ 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : ดําเนินการเรงสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับองคกร และเปนการ

เตรียมความพรอมเสนอโครงการใหมๆ ในการเขารวมประกวด กับหนวยงานตางๆ 
3. การปฏิบัติตามแผนงานการจัดซื้อจัดจาง 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : ในการจัดซื้อจัดจางควรปฏิบัติตามแผนงานที่เก่ียวของและ

เปดเผยโดยพิจารณาถึงผลประโยชนที่องคกรจะไดรับเปนสําคัญ 
4. การติดตามประเมินความคุมคาเปนประจํา 
ผลการวิเคราะหและประเมิน : มีการติดตามประเมินความคุมคาเปนประจําเพ่ือมิใหสูญเสีย

ทรัพยากรการบริหาร 
 



5 
 
4. ดานความพึงพอใจของประชาชน  

เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดประชาชน มีการติดตอ 
ประสานงานกันอยูตลอดเวลา ทั้งการขอรับบริการ การรองทุกข การชําระภาษี และเรื่องอ่ืนๆ อีกมาก เทศบาล
ตําบลดอนเจดีย มีความประสงคที่จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและ 
การใหบริการ จึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินผล  
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
2. นําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือ  

ยุติการดําเนินการ ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลดอนเจดียตอไป   
กลุมประชากรที่ไดรบัการสํารวจ   

กลุมประชากรตัวอยางเปนเพศชายและหญิง มีการกําหนดชวงอายุ เปนประชาชนผูมาติดตอหรือ 
รับบริการจากเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ทําการจัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลดอนเจดีย  
แบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใชในการสาํรวจ)  

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจเปนแบบสอบถามจํานวน 7 ขอ โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําการ 
กรอกขอมูลดวยตนเอง  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดมีการประชุมการประเมินผล                    
การปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลดอนเจดีย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
ดอนเจดีย ซึ่งที่ประชุมดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามการประเมินความพึงพอใจตอ
การรับบริการของประชาชนเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบล
ดอนเจดียดวยการเก็บแบบสอบถามจากประชาชนที่มารับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 76 คน และไดสรุปความคิดเห็นตอการรับบริการ ดังน้ี 
จากการเก็บขอมูลมีผูตอบแบบสอบถามผลสรุปดังนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
เพศ 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 
ชาย 30 43.5 
หญิง 39 56.5 
รวม 69 100 

อายุ 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 18 ป 1 1.4 

 ระหวาง 18-25 ป 7 10.1 

ระหวาง 25-35 ป 10 14.5 

ระหวาง 35-50 ป 16 23.2 

มากกวา 50 ป 35 50.7 

รวม 69 100.0 
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การศกึษา 

การศกึษา จํานวน(คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 23 33.3 

มัธยมศึกษา/เทียบเทา 10 14.5 

ปวช./ปวส. 10 14.5 

อนุปริญญา 4 5.8 

ปริญญาตร ี 19 27.5 

ปริญญาโท 1 1.4 

สูงกวาปริญญาตร ี 2 2.9 

อ่ืนๆ 69 100.0 

รวม 23 33.3 

อาชพีหลกั 

อาชพีหลกั จํานวน(คน) รอยละ 

เกษตรกร 10 14.5 

ลูกจาง 12 17.4 

รับราชการ 2 2.9 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 27 39.1 

อ่ืนๆ 18 26.1 

รวม 69 100.0 
     

 ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ประชาชน  ของเทศบาลตําบลดอนเจดียพบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศชาย รอยละ 38.2 เพศหญิง   
รอยละ 61.8 อายุสวนใหญมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 50.0 โดยจําแนกเปนอายุระหวาง 18-25 ป    
รอยละ 1.3, อายุระหวาง 25 – 35 ป รอยละ 22.4, อายุระหวาง 35 – 50 ป รอยละ 26.3 ซึ่งสวนใหญ
เปนวัยทํางาน ระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาไดแก 
ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.4 และ 19.7 ตามลําดับ อาชีพหลัก สวนใหญ
ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมาไดแกอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 25.0  

สวนที่ 2 ความคิดเหน็ของประชาชนผูมาตดิตอราชการกบัเทศบาลตาํบลดอนเจดีย 
 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนผูมาติดตอราชการ โดยสอบถามเก่ียวกับการใหบริการ                 
ความสะดวก ความพรอมในการใหบริการ รวมถึงความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ ซึ่งระดับความ
พึงพอใจในการใหบริการ มี 4 ระดับ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจดังน้ี 
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 ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบลดอนเจดียพบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศชายคิดเปนรอยละ 43.5 เพศหญิงคิดเปน   
รอยละ 56.5 อายุสวนใหญมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 50.7 โดยจําแนกเปนอายุตํ่ากวา 18 ป รอยละ 1.7 
อายุระหวาง 18 - 25 ป คิดเปนรอยละ 10.1 อายุระหวาง 25 - 35 ป คิดเปนรอยละ 14.5 อายุระหวาง   
35 - 50 ป คิดเปนรอยละ 23.2 ซึ่งสวนใหญอยูในชวงวัยทํางาน การศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี มัธยม และปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 27.5 
และ 14.5 ตามลําดับ อาชีพหลักสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาไดแก อ่ืน ๆ   
คิดเปนรอยละ 26.1  
สวนที่ 2 ความคิดเหน็ของประชาชนผูมาตดิตอราชการกบัเทศบาลตาํบลดอนเจดีย 
 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนผูมาติดตอราชการ โดยสอบถามเก่ียวกับการใหบริการความ
สะดวก ความพรอมในการใหบริการ รวมถึงความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ ซึ่งระดับความ      
พึงพอใจในการใหบริการมี 4 ระดับ ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจดังน้ี 
 

ลําดบัที ่ รายการ ดีมาก ด ี พอใช ควรปรบัปรงุ 
1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานที่เกี่ยวกับ     
 การใหบริการเห็นไดงาย มีปายแสดงขั้นตอน และ 59.4 36.2 4.3 - 
 ระยะการปฏิบัติราชการในเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน     

2. ความสุภาพในการใหบริการของเจาหนาที่ 69.6 30.4 - - 
3. ความต้ังในการใหบริการและการนําไปปฏิบัติ 66.7 33.3 - - 
4. แบบฟอรมในการย่ืนเรื่องสําหรับการขอรับบริการ 60.9 37.7 1.4 - 
 ทานอานแลวมคีวามเขาใจอยางไร     

5. ความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการ 65.2 34.8 - - 
6. ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ 60.9 39.1 - - 
7. การจัดสถานทีใ่นการใหบริการ เชน     
 - ที่น่ังรอรับบริการ 62.3 36.2 1.4 - 
 - ที่บริการนํ้าด่ืม 60.9 37.7 1.4 - 
 - ความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของสถานที่ทีใ่หบรกิาร 
62.3 36.2 1.4 - 

 - หองนํ้า 60.9 37.7 1.4 - 
   

ผลลัพธการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมากและดี คดิเปนรอยละ 98.44 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ความคิดเหน็เพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียไดเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ การดําเนินงาน

ในการใหบริการในดานตาง ๆ ดีอยูแลว ไมมีขอบกพรอง 

 

 
 

 


