รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลที่วัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลตาบลที่วงั

เทศบาลตาบลที่วัง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลที่วัง ได้ดาเนินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างนายกเทศมนตรีกับหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง
ได้แก่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย โดยทั้งสอง
ฝ่ายได้ทาความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องแล้วและลงลายมือไว้เป็นสาคัญ ทั้งนี้ เทศบาลได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ตาบลที่วัง เพื่อประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตามกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งได้จัดทาแบบประประเมิน แบบ
ที่ 1, 2 และ 3 (ตามหนั ง สื อ กระทรวงหาดไทย 0892.4/ว 435 ลงวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548) และ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นั้น
เพื่อเป็นการรายงานผลการประเมินให้เทศบาลตาบลที่วังและนายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการ
ประเมิน จึงได้จัดทารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศาลตาบลที่วัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขึ้น เพื่อเสนอผลการประเมินให้เทศบาลและนายกเทศมนตรี ทราบ เพื่อพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ เสนอ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ดาเนินการปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดาเนินการ
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการปฏิบัติราชการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลที่วัง

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1–4

ส่วนที่ 2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลที่วงั
- ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง ครั้งที่ 1
- ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง ครัง้ ที่ 2

5–8

ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของเทศบำลตำบลที่วัง
(Core team) (ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559) ประจำปี 2561

9

ส่วนที่ 4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตาบลที่วังในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลที่วัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

11

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
(ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

12

ภำคผนวก สำเนำคำสัง่ คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
*********************** *************

ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
ข้อแนะนาแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เป็นการบริหารราชการแบบมุ่ งเน้นผลการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการทาความตกลงในการปฏิบัติราชการและ
อาจกาหนดให้มีสวัสดิการและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการก็เพื่อกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล ซึ่งกรอบในการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง อยู่ภายใต้กรอบการ
ประเมิ น ผล 4 มิ ติ (ส าหรับ เทศบาล) ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ ของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. โดยให้
คณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) เป็นผู้พิจารณากากับดูแลตรวจสอบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานในทุกกอง/ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมิติตัวชี้วัดและเกณฑ์คะแนนในแต่ละมิติ
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลตาบลที่วังจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลที่วัง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จในอันที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด
1. ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ และหมายความรวมถึง
กระบวนการดาเนิน การอย่างเป็น ระบบเพื่ อผลักดันให้ ผลการปฏิบั ติราชการขององค์กรบรรลุเป้ าหมายด้วยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่าน
กระบวนการกาหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
และผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาเป็นเงินรางวัลที่กาหนดเป็นประโยชน์ตอมแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ตาแหน่ง
2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
3.1 เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จในอันที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด
3.2 เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ ได้ให้คารับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้คารับรองไว้
3.2 เพื่อเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตาบลที่วังและนายกเทศมนตรีทราบเพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินและสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน

-23. ประโยชน์ของกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
2.1 สามารถนาผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ
การดาเนินการซึ่งจะบ่งชี้ว่ากระบวนการ วิธีการ แผน โครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ บรรลุตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์
2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
4. กรอบและแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
ของเทศบาลตาบลที่วัง ได้กาหนดหนดกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง
ตามมติที่ประชุมวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลที่วัง โดยกาหนด
กรอบและแนวทางในการประเมิน ดังนี้
4.1 คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง
ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
ประเมินครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
ประเมินครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)
4.2 คณะกรรมการประเมินผลโดยใช้แบบประเมิ นผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนา
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.4 ให้คณะกรรมการฯ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดและจัดทาแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3 และ 4)
4.3 คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หัวข้อที่จะต้องประเมิน ประกอบด้วย
1. ผลสัมฤทธิข์ องภำรกิจ
2. คุณภำพของบริกำร
3. ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจ
4. ควำมพึงพอใจของประชำชน
1. ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและควำมพึงพอใจของประชำชน ตำมเกณฑ์
ประเมิน LPA ดังนี้
ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
1) กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
2) กำรจัดทำฐำนข้อมูลที่สำคัญ
3) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
4) กำรบริกำรประชำชน
5) ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
6) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

-37) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน
ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ
1) ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
2) ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3) คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตกับกำรทำงำน
4) ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
5) ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
6) กำรดำเนินกิจกำรของสภำท้องถิ่น
ด้ำนที่ 5 ด้ำนธรรมภิบำล
1) นโยบำยและกำรจัดกิจกรรม
2) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและกำรมีส่วนร่วม
3) มำตรฐำนกำรให้บริกำร
4) กำรมีระบบ/กลไกจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน
5) กำรถูกชี้มูลควำมผิด
2. ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจ ตำมเกณฑ์ประเมิน LPA ดังนี้
ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง
1) กำรจัดเก็บรำยได้
2) กำรจัดทำงบประมำณ
3) กำรพัสดุ
4) กำรบริหำรกำรเงินและบัญชี
5) ผลสัมฤทธิ์
3. คุณภำพของบริกำร ตำมเกณฑ์ประเมิน LPA ดังนี้
ด้ำนที่ 4 กำรบริกำรสำธำรณะ
1) โครงสร้ำงพื้นฐำน
2) งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3) กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำร
ท่องเที่ยว
4) กำรส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ศำสนำและภูมิ
ปัญญำท้องถิน่
5) กำรจัดระเบียบชุมชน และรักษำควำม สงบเรียบร้อย
6) กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม
โดยคณะกรรมการนาผลการประเมินของ Core team ในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์โดยไม่ต้อง
สร้างเครื่องมือใหม่

-44.3 หลังสิ้นปีงบประมาณคณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อ
กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง ข้อแนะนาแนวทางวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะต้องรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสั่งของผู้บริหารเทศบาลให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5. วิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลที่วัง มีกระบวนกำร ดังนี้
5.1 กาหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3 คณะกรรมการและองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดและจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบที่ 1, 2 และ 3
5.4 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินข้อ 3 ปีละ 1 ครั้ง
5.5 นาผลการประเมินของ Core team มาวิเคราะห์
5.6 เปรียบเทียบข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผลการปฏิบัติราชการ (เปรียบเทียบข้อตกลงกับผล
การประเมิน Core team)
5.7 เสนอขอและได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกาหนด
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (โบนัส) ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
5.8 เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารทราบพิจารณาผลการประเมิน
และสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินการ
6. กำรกำหนดห้วงเวลำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 ห้วงระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
6.1 ประเมินครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 25561 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
6.2 ประเมินครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)
6.3 ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 1 ครั้ง
7. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
7.1 นายสมพร รักษาศรี
7.2 นายถาวร กรุงแก้ว
7.3 นางจานงค์ เกตุแก้ว
7.4 นายมงคล ไชยฤกษ์
7.5 นายนิทน สระบัว
7.6 นายนิสันต์ แสงเงิน
7.7 นางสาววนิดา เดชาฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนชุมชน (ภาคประชาชน เอกชน)
ผู้แทนชุมชน (ภาคประชาชน เอกชน)
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักปลัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-57.8 นางสาวพรรณี สุกใส
7.9 นายอุดร รัตนพันธ์
7.10 นายกัญช์ อินทนู
7.11 นางมาริสา เพ็ชรทอง

ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ส่วนที่ 2
ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลที่วัง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แบบที่ 1 แบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเทศบำลตำบลที่วัง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1
ระหว่ำงเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มีกำร
ลำดับที่
ประเด็นกำรประเมิน
ดำเนินกำร
1
มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการทางาน เช่น การมอบ

อานาจการบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
2
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่าง

สม่าเสมอ
4
มีการกาหนดยุทธศาสตร์

5
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

6
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

7
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์

8
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทาและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

9
มีระบบการรายงานที่สม่าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์

10 มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

11 มีผู้ทรงคุณวุฒแิ ละประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทาแผนยุทธศาสตร์

12 มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงาน
13 มีการให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
14 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

15 มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ

16 มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร

17 มีการจัดทาแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

18 มีการนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน


ไม่มีกำร
ดำเนินกำร
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แบบที่ 2 แบบประเมินผลกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเทศบำลตำบลที่วัง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระหว่ำงเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มีกำร
ลำดับที่
ประเด็นกำรประเมิน
ดำเนินกำร
1
มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา

ท้องถิ่น
3
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

4
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์
6
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน

ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
7
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น
8
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

9
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

10 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

11 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

12 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
13 มีการจัดทาบัญชีกลุ่ม โครงการในแผนยุทธศาสตร์

14 มีการกาหนดประเด็นและรูปแบบการติดตามประเมินผล


ไม่มีกำร
ดำเนินกำร



-8ผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรของเทศบำลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2
(ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2562 ถึง เดือนกันยำยน 2562)

แบบที่ 1 แบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเทศบำลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระหว่ำงเดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
มีกำร
ลำดับที่
ประเด็นกำรประเมิน
ดำเนินกำร
1
มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการทางาน เช่น การมอบ

อานาจการบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
2
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่าง

สม่าเสมอ
4
มีการกาหนดยุทธศาสตร์

5
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

6
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

7
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์

8
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทาและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

9
มีระบบการรายงานที่สม่าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์

10 มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

11 มีผู้ทรงคุณวุฒแิ ละประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทาแผนยุทธศาสตร์

12 มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่อง

ผู้ปฏิบัติงาน
13 มีการให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน

14 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

15 มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ

16 มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร

17 มีการจัดทาแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

18 มีการนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน


ไม่มีกำร
ดำเนินกำร
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แบบที่ 2 แบบประเมินผลกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเทศบำลตำบลทีว่ ัง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระหว่ำงเดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
มีกำร
ลำดับที่
ประเด็นกำรประเมิน
ดำเนินกำร
1
มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา

ท้องถิ่น
3
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

4
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์
6
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน

ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
7
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น
8
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

9
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

10 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

11 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

12 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

13 มีการจัดทาบัญชีกลุ่ม โครงการในแผนยุทธศาสตร์

14 มีการกาหนดประเด็นและรูปแบบการติดตามประเมินผล


ไม่มีกำร
ดำเนินกำร

ส่วนที่ 3
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลที่วัง (Core team)
ประจำปี พ.ศ. 2562
ตามที่ คณะท างานประเมิ น ประสิทธิภ าพขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (LPA) ผลการปฏิ บั ติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้เข้า
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลที่วัง ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ผลกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัตริ ำชกำรขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2562 (ทั้ง 5 ด้ำน)
คณะทำงำนได้เข้ำตรวจ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562
ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลที่วัง
เทศบำลตำบลที่วัง อำเภอทีว่ ัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1. ด้านการบริการจัดการที่ดี
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริหารสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล
รวมคะแนน 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 80.47

คะแนนเต็ม 140 ได้
คะแนนเต็ม 225 ได้
คะแนนเต็ม 220 ได้
คะแนนเต็ม 410 ได้
คะแนนเต็ม 65 ได้

120 คิดเป็น 85.71%
202 คิดเป็น 89.77%
175 คิดเป็น 79.55%
296 คิดเป็น 72.19%
60 คิดเป็น 92.61%

ส่วนที่ 4
กำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่มีต่อผลกำรดำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)
ของเทศบำลตำบลที่วังในกำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีในภำพรวม
ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(รำยละเอียดแนบท้ำยรำยงำนผลฯ)

กำรประเมินควำมพึงพอใจ
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลที่วัง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(รำยละเอียดตำมแนบท้ำยรำยงำนผลฯ)

ส่วนที่ 6

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
ของเทศบำลตำบลที่วัง
ตำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(รำยละเอียดแนบท้ำยรำยงำนผลฯ)

ภำคผนวก

