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ค ำน ำ 
    
 

ตามที่เทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลที่วัง  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขึ้น  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ระหว่างนายกเทศมนตรีกับหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง
ได้แก่  ปลัดเทศบาล    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุกกอง  และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  โดยทั้งสอง
ฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องแล้วและลงลายมือไว้เป็นส าคัญ   ทั้งนี้  เทศบาลได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลที่วัง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล  ตามกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ปีละ  2  ครั้ง รวมทั้งได้จัดท าแบบประประเมิน  แบบ
ที่  1,  2  และ 3  (ตามหนังสือกระทรวงหาดไทย  0892.4/ว 435  ลงวันที่   11  กุมภาพันธ์  2548)  และ
คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลที่วัง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นั้น    

 
เพื่อเป็นการรายงานผลการประเมินให้เทศบาลต าบลที่วังและนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการ

ประเมิน  จึงได้จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศาลต าบลที่วัง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ขึ้น  เพื่อเสนอผลการประเมินให้เทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ  เสนอ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน  ด าเนินการปรับปรุง  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย  หรือยุติการด าเนินการ  
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการปฏิบัติราชการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง       

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลที่วัง   
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ส่วนที ่ 1 
 

บทน ำ 
 
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่  มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์  2548  เรื่อง  

ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 1  การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  เป็นการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติราชการ  โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการท าความตกลงในการปฏิบัติราชการและ
อาจก าหนดให้มีสวัสดิการและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการก็เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล ซึ่งกรอบในการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่ง อยู่ภายใต้กรอบการ
ประเมินผล  4  มิติ (ส าหรับเทศบาล)  ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ของ ก.จ.,  ก.ท.  และ ก.อบต.  โดยให้
คณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด   (ก.จังหวัด) เป็นผู้พิจารณาก ากับดูแลตรวจสอบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานในทุกกอง/ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมิติตัวช้ีวัดและเกณฑ์คะแนนในแต่ละมิติ  

 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลที่วังจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลที่วัง  เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จในอันที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด  

    

1. ควำมหมำยของกำรประเมนิผลกำรปฏบิัติรำชกำร 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  กระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ และหมายความรวมถึง  
กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน  โดยผ่าน
กระบวนการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  การ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
และผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาเป็นเงินรางวัลที่ก าหนดเป็นประโยชน์ตอมแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ต าแหน่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมนิผลกำรปฏบิัติรำชกำร  
3.1  เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จในอันที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด 
3.2  เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ ได้ให้ค ารับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้

เกิดผลงานที่ดี  ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
3.2 เพื่อเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลที่วังและนายกเทศมนตรีทราบเพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินและสั่งการ  เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน   
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3. ประโยชน์ของกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำร  
2.1  สามารถน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย  หรือยุติ

การด าเนินการซึ่งจะบ่งชี้ว่ากระบวนการ  วิธีการ แผน โครงการนั้นผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ  บรรลุตาม
เป้าหมาย  วัตถุประสงค์   

2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

4.  กรอบและแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
ของเทศบาลต าบลที่วัง  ได้ก าหนดหนดกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลที่วัง 
ตามมติที่ประชุมวันพุธที่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา  13.00 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลที่วัง  โดยก าหนด
กรอบและแนวทางในการประเมิน  ดังนี้   

4.1  คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลที่วัง   
ปีละ  2  ครั้ง  ดังนี ้  

ประเมินครั้งที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561  ถึง  เดือนมีนาคม 2562)    
ประเมินครั้งที่  2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2562  ถึง เดือนกันยายน 2562)  

4.2  คณะกรรมการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่  มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  เรื่อง  ข้อแนะน า
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  4.4  ให้คณะกรรมการฯ  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย  2,  3  และ  4)      

4.3  คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หัวข้อที่จะต้องประเมิน  ประกอบด้วย     

1. ผลสัมฤทธิข์องภำรกิจ  
2. คุณภำพของบริกำร  
3. ควำมคุ้มคำ่ของภำรกิจ  
4. ควำมพึงพอใจของประชำชน  

 1.  ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและควำมพึงพอใจของประชำชน ตำมเกณฑ์
ประเมิน LPA  ดังนี้ 

   ด้ำนที่  1  กำรบริหำรจัดกำร 
1)  กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2)  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ  
3)  กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
4)  กำรบริกำรประชำชน 
5)  ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6)  กำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำร 
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7) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน 

     ด้ำนที่  2  กำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ 
1) ควำมสอดคลอ้งเชิงยุทธศำสตร ์

2) ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

3) คุณภำพชีวิตและควำมสมดลุของชีวิตกับกำรท ำงำน 

4) ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

5) ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

6) กำรด ำเนินกิจกำรของสภำท้องถิ่น 

ด้ำนที่  5  ด้ำนธรรมภิบำล 
      1) นโยบำยและกำรจัดกิจกรรม 
      2) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและกำรมีส่วนร่วม 
      3) มำตรฐำนกำรให้บริกำร 
      4) กำรมีระบบ/กลไกจัดกำรกับเรื่องรอ้งเรียน 

5) กำรถูกชี้มูลควำมผิด 

2.  ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจ ตำมเกณฑ์ประเมิน LPA  ดังนี้ 
     ด้ำนที่  3  กำรบริหำรกำรเงนิและกำรคลัง 

1) กำรจัดเก็บรำยได ้
2) กำรจัดท ำงบประมำณ 
3) กำรพัสด ุ
4) กำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 
5) ผลสัมฤทธิ ์

3.  คุณภำพของบริกำร ตำมเกณฑ์ประเมิน LPA  ดังนี้ 
     ด้ำนที่  4  กำรบริกำรสำธำรณะ 

1)  โครงสรำ้งพื้นฐำน 
2) งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
3) กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำร

ท่องเที่ยว 
4) กำรส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ศำสนำและภูมิ

ปัญญำท้องถิน่ 
5) กำรจัดระเบียบชุมชน และรักษำควำม สงบเรียบร้อย 
6) กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อม 
 

โดยคณะกรรมการน าผลการประเมินของ Core team  ในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์โดยไม่ต้อง
สร้างเครื่องมือใหม่   
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  4.3  หลังสิ้นปีงบประมาณคณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 
11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสั่งของผู้บริหารเทศบาลให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

5. วิธีกำรในกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลที่วัง  มีกระบวนกำร  ดังนี้  

5.1  ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3  คณะกรรมการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบที่  1,  2  และ 3   
5.4  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินข้อ  3  ปีละ  1  ครั้ง   
5.5  น าผลการประเมินของ  Core  team  มาวิเคราะห ์
5.6  เปรียบเทียบข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผลการปฏิบัติราชการ (เปรียบเทียบข้อตกลงกับผล

การประเมิน Core  team)   
5.7  เสนอขอและได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อก าหนด

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (โบนัส)  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  
5.8  เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารทราบพิจารณาผลการประเมิน

และสั่งการ  เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน  ด าเนินการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย 
หรือยุติการด าเนินการ    
 

6. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  ห้วงระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีดังนี้ 

6.1  ประเมินครั้งที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 25561 ถึง  เดือนมีนาคม 2562)    
6.2  ประเมินครั้งที่  2  (ระหว่างเดือนเมษายน 2562  ถงึ เดือนกันยายน 2562) 
6.3  ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  1  ครั้ง 
 

7.  คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
7.1  นายสมพร  รักษาศร ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
7.2  นายถาวร  กรุงแก้ว     ผู้แทนชุมชน (ภาคประชาชน เอกชน)   กรรมการ 
7.3  นางจ านงค์  เกตุแก้ว   ผู้แทนชุมชน (ภาคประชาชน เอกชน)  กรรมการ 
7.4  นายมงคล  ไชยฤกษ ์  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ    
7.5  นายนิทน   สระบัว   สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
7.6  นายนิสันต์  แสงเงิน   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
7.7  นางสาววนิดา  เดชาฐาน  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
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7.8  นางสาวพรรณี  สุกใส  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
7.9  นายอุดร  รัตนพันธ์   ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
7.10  นายกัญช์  อินทน ู   ปลัดเทศบาล                   กรรมการและเลขานุการ 
7.11  นางมารสิา  เพ็ชรทอง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที ่ 2 
 

ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลที่วัง   
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 
 แบบที่  1  แบบกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของเทศบำลต ำบลที่วัง  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
ครั้งที่  1 

ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561   ถึง   เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562 

ล ำดับที ่ ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนนิกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนนิกำร 
1 มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทศิทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
2 มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน  เช่น  การมอบ

อ านาจการบริหารงานแนวใหม่  การส่งเสริมและพัฒนาความรู ้
  

2 มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 

  

4 มีการก าหนดยุทธศาสตร ์   
5 มีการแปลงยุทธศาสตร์  ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์   
6 มีกระบวนการ  วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
7 มีกลไกในการเขา้ถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ ์   
8 มีการรวบรวม  วิเคราะห์  จัดท าและปรับปรงุข้อมูลเป็นปัจจุบัน   
9 มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์   
10 มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง   
11 มีผู้ทรงคุณวุฒแิละประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร ์   
12 มีระบบการหมุนเวียนงาน  ระบบการประเมินผล  ระบบการยกย่อง

ผู้ปฏิบัติงาน 
  

13 มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน   
14 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
15 มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ   
16 มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร   
17 มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร   
18 มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน   
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แบบที่  2  แบบประเมินผลกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบำลต ำบลที่วัง  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 
ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561   ถึง   เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562 

ล ำดับที ่ ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนนิกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนนิกำร 
1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์ 
 
 

  

6 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

  

7 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

8 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น   
9 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
10 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
11 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
12 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
13 มีการจัดท าบัญชีกลุ่ม  โครงการในแผนยทุธศาสตร์   
14 มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบการติดตามประเมินผล   
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ผลกำรปฏิบัตริำชกำรของเทศบำลต ำบลที่วัง  ครั้งที่  2 
(ระหว่ำงเดือนเมษำยน  2562  ถึง  เดือนกันยำยน  2562) 

 
 

แบบที่  1  แบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบำลต ำบลที่วัง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 
ระหว่ำงเดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2562   ถึง   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2562 

ล ำดับที ่ ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนนิกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนนิกำร 
1 มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทศิทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
2 มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน  เช่น  การมอบ

อ านาจการบริหารงานแนวใหม่  การส่งเสริมและพัฒนาความรู ้
  

2 มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 

  

4 มีการก าหนดยุทธศาสตร ์   
5 มีการแปลงยุทธศาสตร์  ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์   
6 มีกระบวนการ  วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
7 มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ ์   
8 มีการรวบรวม  วิเคราะห์  จัดท าและปรับปรงุข้อมูลเป็นปัจจุบัน   
9 มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์   
10 มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง   
11 มีผู้ทรงคุณวุฒแิละประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยทุธศาสตร ์   
12 มีระบบการหมุนเวียนงาน  ระบบการประเมินผล  ระบบการยกย่อง

ผู้ปฏิบัติงาน 
  

13 มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน   
14 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
15 มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ   
16 มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร   
17 มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร   
18 มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน   
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แบบที่  2  แบบประเมินผลกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ของเทศบำลต ำบลทีว่ัง  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 
ระหว่ำงเดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2562   ถึง   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2562 

ล ำดับที ่ ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนนิกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนนิกำร 
1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์ 
 
 

  

6 มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

  

7 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

8 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น   
9 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
10 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
11 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
12 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
13 มีการจัดท าบัญชีกลุ่ม  โครงการในแผนยทุธศาสตร์   
14 มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบการติดตามประเมินผล   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่ 3 

 

ผลกำรประเมนิมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลที่วัง (Core team) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  

ตามที่คณะท างานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  ประจ าปี พ.ศ. 2561  ได้เข้า
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลที่วัง ทั้ง  4  ด้าน  ดังนี ้

 
ผลกำรตรวจรบัรองมำตรฐำนกำรปฏิบัตริำชกำรขององค์กรปกคองสว่นท้องถิ่น  

ประจ ำปี  2562  (ทั้ง  5  ด้ำน) 
คณะท ำงำนไดเ้ข้ำตรวจ  เมื่อวันที่  25 มิถุนำยน  2562 

ณ  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลที่วัง 
เทศบำลต ำบลที่วัง  อ ำเภอทีว่ัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 1. ด้านการบริการจัดการที่ด ี   คะแนนเต็ม 140 ได้  120  คิดเป็น  85.71% 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 225 ได้  202  คิดเป็น  89.77% 
 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  คะแนนเต็ม 220 ได้  175  คิดเป็น  79.55% 
 4. ด้านการบริหารสาธารณะ   คะแนนเต็ม 410 ได้  296  คิดเป็น  72.19% 
 5. ด้านธรรมาภิบาล    คะแนนเต็ม   65 ได้    60  คิดเป็น  92.61% 
 รวมคะแนน 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 80.47 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ  
ของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)ของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)    

ของเทศบำลต ำบลที่วังในกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลที่วังในกำรพัฒนำ  
และส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ีในภและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ีในภำพรวมำพรวม    

ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 25ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 256622 
(รำยละเอียดแนบท้ำยรำยงำนผลฯ) 

 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ  
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน 

ที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลที่วัง   
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

(รำยละเอียดตำมแนบท้ำยรำยงำนผลฯ) 



 
 

ส่วนที ่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 

ของเทศบำลต ำบลที่วัง   
ตำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏบิัติรำชกำร ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

(รำยละเอียดแนบท้ำยรำยงำนผลฯ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


