
สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

เริ่มประชุม : 10 .00 น. 

ประธานคณะกรรมการ 

 เมื่อประชุมพร้อม นายสวัสดิ์  คิดอ่าน ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ประธานคณะกรรมการฯ : ส าหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง โดยปีนี้ได้ประสานงานทางเลขานุการฯมีการจัดการประเมินครั้ง 

เดียวจากผลการประเมินปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง ในปี 2560 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ  ขอรายงานสรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียง
กาหลง ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ   
จาการประเมินการบริหารจัดการ  หัวข้อที่ ๒. การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของ อปท.  
๒.๑ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  

เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน ๕  คะแนน เนื่องจากได้ด าเนินการครบทั้ง ๒ ข้อ คือ ๑. เทศบาลต าบล
เวียงกาหลงเป็นองค์กรอ านวยการขับเคลื่อนการบูรณาและการสนับสนุน จัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน   
๒. เทศบาลต าบลเวียงกาหลง สนับสนุนการจัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับต าบล/เทศบาล  
  ๒.๒  อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาล
ต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เนื่องจากได้ด าเนินการครบทั้ง  ๓  รายการ  คือ  ๑.  มีการประชุม
ประชาคม หรือส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน  ๒.  มี
การน าปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ  ๓.  มีโครงการ/กิจกรรมจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

 
 
 



-๒- 
  ๒.๓  อปท. น าโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) มาด าเนินการตามแผนฯ
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ  (เฉพาะโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี  
๒๕๖๐)  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน   เนื่องจากได้โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ
ปี  ๒๕๖๐  มากกว่าร้อยละ  ๗๐   
  ๒.๔  อปท.น าโครงการปี  ๒๕๖๐  ในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)  มาด าเนินการตาม
แผนฯในปี  ๒๕๖๐  โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๐)  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน   เนื่องจากได้
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี  ๒๕๖๐  มากกว่าร้อยละ  ๗๐   
  ๒.๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลเวียง
กาหลงได้คะแนน  ๓  คะแนน  เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินตาม
แผนติดตามฯและบันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วน แต่ไม่ได้เสนอผู้บริหาร 
  ๒.๖  อปท.  ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะมีการจัดท าข้อตกลงทุกส่วนราชการใน
สังกัดเทศบาลต าบลเวียงกาหลงและมีการปฏิบัติตามข้อตกลง 
  ๒.๗  อปท.  มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับอปท.อ่ืน หรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ด าเนินการ และโครงการที่ 
อปท.  
อุดหนุนให้ อปท. หรือ หน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  เทศบาลต าบลเวียงกาหลง
ได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ หรือ อปท. ใน ๖ 
ด้านประกอบด้วย 

  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  ๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
  ๒.๘  อปท. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลง  

๑.  ได้จัดฝึกอบรมเอง หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม และจัดท าเอกสารสรุปผลการ 
อบรม 

          ๒.  จัดให้มีการถ่ายทอดหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร  
          ๓.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ ให้แก่บุคลากรเป็นประจ า  
          ๔.  มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ   

สรุปการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง  
เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้มีการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ดีมากได้
คะแนนเต็มเกือบทุกหัวข้อที่ประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียงกาหลงต้องรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ๒.  คุณภาพของบริการ 
  จาการประเมินการบริหารจัดการ 

 ๑. การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  ๑.๑  การด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  
คะแนน  เพราะมีการ  

๑.  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
          ๒.  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน   
          ๓.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
          ๔. มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐   
๕.  มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  
 ๖.  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  ๗.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับ 

บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
  ๑.๒ การจัดให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท. เทศบาล
ต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะมีการ 

 ๑.  มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท. ตามชุมชน/หมู่บ้าน   
 ๒. จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เผยแพร่หน่วยงานต่างๆ หมู่บ้าน/ 

ชุมชน 
 ๓.  เผยแพร่รายงานประจ าปีซึ่งแสดงรายรับรายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๔.  หอกระจายข่าว /เสียงตามสาย /วิทยุชุมชน / วิทยุกระจายเสียง 
 ๕.  การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ / การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง 
 ๖.  การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ 
 ๗.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซด์  
๑.๓  อปท.  จัดวางระบบควบคุมภายในและกิจกรรมความเสี่ยงครบ  ๕  ขั้นตอน โดยมี  

“ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ” จ านวน ๙ กิจกรรม  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน ๕  คะแนน  เพราะมีการ 
๑.  กิจกรรม/โครงการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 
๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๔. กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 
๕. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
๖. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
๗. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๘. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. กิจกรรม/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
๑.๔  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ๖)   เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ 

คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดภายใน  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐  และครบ  ๕  องค์ประกอบ ในระดับหน่วยงานย่อย 
(ส านัก/กอง) และในระดับองค์กร 
  ๑.๕  การน าจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ตาม
ระเบียบ คตง.  ในระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง)และระดับองค์กรไปด าเนินการแก้ไข  เทศบาลต าบลเวียง
กาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะมีการน าจุดอ่อนจากรายงานไปด าเนินการแก้ไขทุกระดับ และมีรายงาน
แก้ไขทุกเรื่อง 
 
 
 
 



-๕- 
  ๑.๖  การจัดช่องทางและปรากฏหลักฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลเวียงกาหลงและมีการจัดการประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน 
  ๑.๗  อปท.มีการบริหารงบประมาณ ดังต่อไปนี้  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  
คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สามารถใช้ได้
ทันในวันที่  ๑  ตุลาคม 

๑.๘ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ(ยกเว้น กรณีการโอนตามนโยบาย 
รัฐบาล มท.หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมาย และกรณีการโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัด
จ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๐  คะแนน เนื่องจากมีการ
โอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายเกินกว่า ๖  รายการ 
  ๑.๙  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ (ยกเว้นกรณีการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามนโยบายรัฐบาล มท. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมาย) เทศบาลต าบล
เวียงกาหลงได้คะแนน  ๓  คะแนน  เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ๔-๖  
รายการ 
  ๑.๑๐  อปท.  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ส่งให้ สตง.ภายใน ๓๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๐  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้มี
การจัดท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ส่งให้ สตง. ภายใน  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
  สรุปจากการประเมินการบริหารจัดการด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเทศบาลต าบลเวียงกาหลงสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีข้อที่ต้องปรับปรุงคือการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ(ยกเว้น 
กรณีการโอนตามนโยบายรัฐบาล มท.หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมาย และกรณีการโอนเงิน
เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  
๐  คะแนน เนื่องจากมีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายเกินกว่า ๖  รายการ  การปฏิบัติงานด้านเทศ
บัญญัติต้องมีการตั้งงบประมาณให้เหลือใช้ไม่มีการโอนงบประมาณมากเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 

 



-๖- 
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๔.๑  อปท.  ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๓  
 คะแนน เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการปฏิบัติงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

๑.  มีการมอบอ านาจการตัดสินใจ 
๒.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๓. การบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน เช่นออกเก็บภาษีนอกสถานที่ 
๔.๒  อปท.มอบอ านาจในการตัดสินใจอย่างไร เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๓  

 คะแนนเนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการมอบอ านาจท าเป็นหนังสือ/ค าสั่งระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ
ชัดเจน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบ 
  ๔.๓  อปท. มีการจัดท าแผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียด
อ่ืน ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน ๕  คะแนน  เพราะเทศบาล
ต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและก าหนดระยะเวลาและประกาศ ณ จุดบริการทุกจุด ที่
ประชาชนมองเห็นชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยวิธีต่างๆ เช่น ตามเว็บไซด์ส านักงานเทศบาลเป็น
ต้น 
  สรุปการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของเทศบาลต าบลเวียงกาหลงอยู่ในเกณฑ์ดี ยังมีบางจุด
ที่ต้องแก้ไขเช่นการประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลต้องมี  ๑๗  ข้อ มีการท าแผนผังให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ๕.  การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 
  ๕.๑  ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา อปท. มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจ  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงกาหลง มีการ
ประชุมคณะท างานมากกว่า ๑ ครั้ง พร้อมมีการวิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร 
  ๕.๒  ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา อปท. จัดให้มีการจัดท า แก้ไข หรือปรับปรุง หรือ
ยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ)  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  
คะแนน  เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงกาหลง มีการประชุมคณะท างานมากกว่า ๑ ครั้ง และมีการวิเคราะห์
ภารกิจ ตลอดจนจัดท ารายงานประชุมและสรุปผลเสนอผู้บริหาร ครบถ้วนทุกขบวนการ 
  สรุปการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากได้
คะแนนเต็มทั้งสองหัวข้อ เพราะจัดให้มีการจัดท า แก้ไข หรือปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

 
 
 
 
 



-๗- 
เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมถึง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ)และมีการวิเคราะห์ภารกิจ ตลอดจนจัดท ารายงานประชุมและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร ครบถ้วนทุกขบวนการ 
  ๖.  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๖.๑  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนทราบตามแนวทางที่ มท.  ก าหนด )  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะ
เทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการก าหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนการ 
รวมทั้งเพ่ิมกระบวนงานบริการอื่นมากกว่า ๒ กระบวนงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๒  การจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ส านักงาน  )  เทศบาลต าบล
เวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลง มีการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนดังนี้ ๑.  จัดเก้าอ้ีรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
  ๒.  มีป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน 
  ๓.  มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่างต่างๆ 
  ๔.  มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจ า 
  ๕.  มีบริการล่วงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 
  ๖.  จัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ คนชรา 
  ๗.  ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น จัดมุมอินเตอร์เน็ต จัดบริการ wifi  แก่ประชาชน ฯลฯ   
  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ด าเนินการครบทั้ง ๗  ข้อ 
  ๖.๓กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  )  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  
คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท า 
  ๑.  จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ฯ 
  ๒.  ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน 
  สรุปการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาล
ต าบลเวียงกาหลงได้เกณฑ์ดีมากเนื่องจากได้คะแนนเต็มทั้ง ๓ หัวข้อ เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการ
ก าหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนการ รวมทั้งเพ่ิมกระบวนงานบริการอ่ืน 

 
 
 
 



-๘- 
มากกว่า ๒ กระบวนงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ และมีการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนดังนี้  
  ๑.  จัดเก้าอ้ีรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
  ๒.  มีป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน 
  ๓.  มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่างต่างๆ 
  ๔.  มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจ า 
  ๕.  มีบริการล่วงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 
  ๖.  จัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ คนชรา 
  ๗.  ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น จัดมุมอินเตอร์เน็ต จัดบริการ wifi  แก่ประชาชน ฯลฯ   
  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ด าเนินการครบทั้ง ๗  ข้อ 

๓.  ความคุ้มค่าของภารกิจ 
จาการประเมินการบริหารจัดการ 

  ๓.  การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๓.๑  การบริการพัสดุ อปท. ด าเนินการ เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  
เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท า 
  ๑.  จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  ๒.  มีการส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด 
  ๓.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพ้ืนที่ 
  ๔.  เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ 
  ๕.  มีการประกาศ วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  ๖.  จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ด าเนินการครบทั้ง ๖  ข้อ 
  ๓.๒  การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุ ฯ   
เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ประหยัดได้จากการ
ด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการ
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เกินร้อยละ ๕  
 
 
 
 
 



-๙- 
  ๓.๓  การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยมือหรื IT)  
เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้คะแนน  ๕  คะแนน  เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท าเบียนทรัพย์สิน 
(ผ.ท.๔) แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)จัดท าด้วยมือ สามารถจัดท าแล้วเสร็จทั้งพ้ืนที่ สามารถใช้งานได้ และปรับข้อมูล
เป็นปัจจุบัน 

สรุปความคุ้มค่าของภารกิจ  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
มากเนื่องจากได้คะแนนเต็มทั้ง ๓ หัวข้อ เพราะเทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท า 
  ๑.  จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  ๒.  มีการส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด 
  ๓.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพ้ืนที่ 
  ๔.  เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ 
  ๕.  มีการประกาศ วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  ๖.  จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ด าเนินการครบทั้ง ๖  ข้อ 
  และเทศบาลต าบลเวียงกาหลงได้ประหยัดได้จากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวด
ราคา หรือการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง เกินร้อยละ ๕ และ  เทศบาลต าบลเวียงกาหลงมีการจัดท าเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) แผนที่ภาษี (ผ.ท
๗)จัดท าด้วยมือ สามารถจัดท าแล้วเสร็จทั้งพ้ืนที่ สามารถใช้งานได้ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

๔.  ความพึงพอใจของประชาชน 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง  อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จากผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต าบลเวียงกาหลงท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง ภาพรวมความ
พึงพอใจ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการให้บริการ   
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. สิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของต าบลเวียงกาหลง  

คะแนนเฉลี่ย  ๘๓.๕๐   คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้  ๗  คือระดับความพึงพอใจเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป  คะแนน  ๗  ประชาชนต าบลเวียงกาหลงมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก จากการประเมินความพ่ึงพอใจท าให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลต าบลเวียงกาหลงดังนี้ 

๑.  ท าให้ได้รับข้อมูลที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการให้บริการของเทศบาล 
๒. ท าให้ได้รับข้อมูลที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก ของ

เทศบาล 
๓. ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. ท าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 
๕. ท าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการของเทศบาล 
๖. ท าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

ใช้ประกอบการประเมินการให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ 
  -ไม่มี- 
ปิดการประชุม  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
        วิรวัฒน์  บัวติ๊บ     ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นายวิรวัฒน์  บัวติ๊บ) 
เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

     
 
 

                                          สวัสดิ์  คิดอ่าน              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายสวัสดิ์  คิดอ่าน)       
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

  


