
    บันทึกขอความ 

สวนราชการ    องคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง  สํานักปลัด   โทร. 032 458 156 ตอ 11   

ท่ี   พบ  71401/                วันท่ี  23  กันยายน 2562      

เรื่อง      รายงานผลการประชุมคณะกรรมการท่ีติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

เรียน      นายกองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 

  ความเดิม 
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง ท่ี 268/2560 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของการบริการ ความคุมคาของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี แลวเสนอผลการประเมินให นายก อบต. ทราบเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา การดําเนินการในดานการใหบริการแกประชาชน นั้น 

ขอเท็จจริง 
 คณะกรรมการไดดําเนินการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการ จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ประชุมในวันท่ี 3 เมษายน 2562 ตามแบบเก็บขอมูลท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม โดยทําการประเมิน ชวงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562 รอบครึ่งป และ
ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.กลัดหลวง ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 20 
กันยายน 2562 สรุปผลการประเมินในภาพรวม การบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลัด
หลวงมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ และมีการใหบริการท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูใน
เกณฑการใหคะแนนท่ีดีมาก โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ ควรมีการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงในครั้งตอไปและคณะกรรมการไดเสนอแนะเพ่ิมเติมใหมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

1. ควรจัดใหมีมุมอานหนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ 
2. ควรติดตั้งจอโทรทัศนในมุมสูง เพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอสามารถรับชมขาวสารไดอยาง
ท่ัวถึง 
3. ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหวางรอรับบริการ 
4. ควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการใหบริการใหเพียงพอ 
5. ควรประชาสัมพันธผลการประเมินนี้แกประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 
โดยสรุปผลจากขอมูลไดดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

   ระเบียบ/กฎหมาย 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2549  
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 



ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
- เห็นควรประกาศผลการประเมินใหประชาชนทราบ 
- เห็นควรดําเนินการเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการนําเสนอเพ่ือการพัฒนาการ

ใหบริการแกประชาชนไดครอบคลุมยิ่งข้ึน      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นางสาวชมพูนุช    เจียวเลี่ยน) 
หัวหนาสํานักปลัด 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 
            
             
          
 

(นายพิทักษ  เหลืองมณี) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 
            
             
      
 

(นายขุนแผน   ทิมเมฆ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 

 





ค ำน ำ 

รายงานการประเมนผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ และความคุ้มค่าของ
ภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจองประชาชน ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมิน
และสังการในการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยาย หรือยุติการด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ท้ายที่สุดนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงที่ให้
ความร่วมมือในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 

 

คณะผู้จัดท า 

23 กันยายน 2562 



แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุ้มค่าของภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
 

 ที่                             ประเด็นการประเมิน   มีการ 
ด าเนินการ 

ไม่มีการด า 
เนินการ 

1. มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
2. มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน  เช่นการมอบอ านาจ   
3. การบริหารงานแนวใหม่  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้   
4. มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ   
5 มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์   
6 มีการแปลงยุทธศาสตร์  ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์   
7 มีกระบวนการ  วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
8 มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์   
9 มีการรวบรวม  วิเคราะห์  จัดท าและปรับปรุงงข้อมูลเป็นปัจจุบัน   
10 มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์   
11 มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง   
12 มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์   
13 มีระบบการหมุนเวียนงาน  ระบบ การประเมินผล  ระบบการยกย่องผู้ 

ปฏิบัติงาน 
  

14. มีการให้ความส าคัญการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน   
15 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
16 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร   
17 มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร   
18 มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน   
    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการด า 
เนินการ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
  

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

6 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วม 
กับประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  

7 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

  

8 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น   
9 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
10 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
11 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
12 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
13 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
14. มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล   
    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
 

 ที่                             ประเด็นการประเมิน      เกณฑ์การให้คะแนน 
  1   2   3   4 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน     
3. ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการตั้งงบประมาณด้านการท่องเที่ยว

เพ่ิมข้ึน 
    

4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง     
5 ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน     
6 ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทาง

อินเตอร์เน็ตต าบลเพิ่มข้ึน 
    

7 ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร     
8 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง     
9 ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้     
10 ระดับความส าเร็จเกี่ยวกับการลดขึ้นตอนการปฏิบัติงาน     
11 ระดับความส าเร็จของการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน     
12 ระดับความส าเร็จของการมอบอ านาจไปสู่ระดับล่าง     
13 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร     
14. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ     
15 ระดับความส าเร็จของการก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอด

เป้าหมายขององค์กร 
    

 
 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
 ในภาพรวมการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงมีผลสัมฤทธิ์ตรง
ตามเป้าหมายภารกิจและมีการให้บริการที่ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ดี
โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลัดหลวงในครั้งต่อไป 
 

ความเป็นมาของการประเมินความพึงพอใจ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมีการติดต่อประสานงาน
กันอยู่ตลอดเวลา  ทั้งการขอรับบริการ  การร้องทุกข์   การช าระภาษี  และเรื่องอ่ืน ๆ  อีกมาก  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกลัดหลวง  มีความประสงค์ที่จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการ   จึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผล 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 2.น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินการในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวงต่อไป 
 
กลุ่มประชากรที่ได้รับการส ารวจ 
 กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง  มีการก าหนดช่วงอายุ  เป็นประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเดือน เมษายน -เดือน
กันยายน 2562 ) รอบครึ่งปีหลัง 
 หากท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม   และด าเนินการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบกลัดหลวง 
 
แบบสอบถาม  (เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเป็นแบบสอบถาม 3  ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  4 ข้อ 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ  จ านวน  8 ข้อ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการกรอกข้อมูล 
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แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็นของประชาชนต าบลกลัดหลวง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ       ชาย  หญิง 
 
2. อาย ุ       ต่ ากว่า 18 ปี     ระหว่าง 18-35 ปี      ระหว่าง 36-50 ปี     มากกว่า 50 ปี  
 
3. การศึกษา         ประถมศึกษา         มัธยมศึกษา             ปวช./ปวส.         อนุปริญญา 
      ปริญญาตรี            สูงกว่าปริญญาตรี       อ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
 
4.อาชีพ               เกษตรกร              ลูกจ้าง                    รับราชการ 
                         ประกอบธุรกิจส่วนตัว                            อื่น ๆ  นักเรียน/นักศึกษา 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

                     รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย     
2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและรยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่     
3.ความสุภาพในการให้บริการ     
4.ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ     
5.การจัดสถานที่รอให้บริการ     
6.ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ     
7.มีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ     
8.การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม     
     

 
 
ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติม 
           

            
            
             

 
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 
ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ 
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โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่           
20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง  

ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562) 
มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

*********************************  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ ชาย จ านวน 23 คน  หญิง จ านวน 27 คน 
2. อายุ 1. ต่ ากว่า 18 ปี  จ านวน 6 คน 2. ระหว่าง 18-35 ปี  จ านวน 15 คน 
  3. ระหว่าง 36-50 ปี จ านวน 20 คน 4. มากกว่า 50 ปี จ านวน 9 คน 
3. การศึกษา 1. ประถมศึกษา  จ านวน 25 คน 2. มัธยมศึกษา จ านวน 6 คน 
   3. ปวช./ปวส.  จ านวน 10 คน 4. อนุปริญญา จ านวน 4 คน 
   5. ปริญญาตรี  จ านวน 5 คน 6. สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่มี 
   7. อื่นๆ (ไม่มี) 
4. อาชีพ  1. เกษตรกร จ านวน 24  คน  2. ลูกจ้าง จ านวน 10 คน 
   3. รับราชการ จ านวน 5 คน  4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 คน 
   5. อืน่ๆ นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 6 คน  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของมาติดต่อราชการ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(คน) 

ดี (คน) 
พอใช้ 
(คน) 

ควร
ปรับปรุง 

(คน) 
1.  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย 27 23 0 0 
2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 24 26 0 0 
3.  ความสุภาพในการให้บริการ 19 31 0 0 
4.  การจัดสถานที่รอให้บริการ 19 31 0 0 
5.  การจัดสถานที่รอให้บริการ 18 32 0 0 
6.  ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 25 25 0 0 
7.  มีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 25 25 0 0 
8.  การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม 24 26 0 0 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. กลุ่มผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มา

รับบริการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่า 36 – 50 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมีอาชัพเป็น
เกษตรกร 

2. ผู้มาติดต่อราชการ ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินผู้ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง 8 รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ในระดับดีมาก เฉลี่ย 23 คน และในระดับดี เฉลี่ย 27 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย อยู่ในระดับดีมาก จ านวนมากที่สุด 27 คน เนื่องจากได้รับการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา รองลงมาคือ มีห้องน้ าสะอาดและ
เพียงพอกับความต้องการและมีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก ใน
จ านวนที่เท่ากันคือ 25 คน ส าหรับป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดล าดับการ
ให้บริการมีความยุติธรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระดับดีมากในจ านวนที่เท่ากัน คือ 24 คน และในประเด็น
เจ้าหน้าที่มีความสุภาพในการให้บริการและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจในระดับดี
พอๆ กัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที่มีค่าคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการจัดสถานที่รอ
ให้บริการผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์และติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพ่ือให้สามารถรับชม
รายการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง มีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงใน
ประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
1. ผู้รับริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงที่เห็นได้ง่าย ดีมาก 

ร้อยละ 54 ดี ร้อยละ 46 
2. ผู้รับริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสงดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ดีมาก 

ร้อยละ 48 ดี ร้อยละ 52 
3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านความสุภาพในการให้บริการ ดีมาก ร้อยละ 38 ดี ร้อยละ 62  
4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ดีมาก ร้อยละ 38 

ดี ร้อยละ 62 
5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานที่รอให้บริการ ดีมาก ร้อยละ 36 ดี ร้อยละ 

64 
6. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ าที่มีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ ดี

มาก ร้อยละ 50 ดี ร้อยละ 50 
7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม ดีมาก ร้อยละ 

48 ดี ร้อยละ 52 
3. ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 

เสนอแนะว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นควรพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ 
2. ควรติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูง เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถรับชมข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
3. ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหว่างรอรับบริการ 
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4. ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
5. ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 

      ประธานกรรมการ 
นายบุญเลิศ   เจริญยิ่ง  

 
      กรรมการ  

นายผาด  เห็นแก้ว  
 

      กรรมการ 
นายผจญ  ทะเลทอง  

 
      กรรมการ 

นายพิษณุ  อภัยนอก  
 

      -    กรรมการ 
นายช านาญ  โล๊ะหนองลิ้น  

 
      กรรมการ 

นายยืนยง  ใจหลัก  
 

      กรรมการและเลขานุการ 
นายพิทักษ์   เหลืองมณี  

 
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

น.ส.ชมพูนุช     เจียวเลี่ยน  

 
 


