
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัด  

ที ่  นม 93401/- วันที่   31  กรกฎาคม  2560             

เรื่อง   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ประจ าปี 2560 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   โดยจ าแนกเป็น  5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ , ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา , ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและ
การคลัง , ด้านที่ 4  การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด จึงขอ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

  ผลการประเมินภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน  คิดเป็น 85.28% จ าแนกรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  รับผิดชอบเอกสารโดย  นางสาวจิราพร  มันกระโทก  หัวหน้าส านักปลัด , 
นางสาวศิริลักษณ์  กับกระโทก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  , นางกุสุมา  บุญเฮ้า  นักจัดการ
งานทั่วไปช านาญการ และนางณัฐชยา  ประทุมนาค  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 40 36 

2. การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ 5 5 

3. การจัดการข้อร้องเรียน 5 3 

4. การบริการประชาชน 5 5 

5. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 15 13 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 15 15 

7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 20 20 

 105 97 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   92.38 

 
 

 

 

 

 

 

 

/ด้านที่ 2... 



ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  รับผิดชอบเอกสารโดย นายสุนทร  ศิริภาค  นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ และ นางสาวพรพรรณ  แสงมณี  นิติกรช านาญการ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 55 47 

2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 40 32 

3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน 35 31 

4. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 20 20 

5. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - - 

6. การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 55 55 

 205 185 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   90.24 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง  รับผิดชอบเอกสารโดย นางสุรักษา  หวานสูงเนิน ผู้อ านวยการ
กองคลัง , นางสาวกิ่งแก้ว  จรจังหรีด  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ , นางงามเพ็ญ   เฉียงจะโปะ  เจ้า
พนักงานพัสดุช านาญงาน , นางสาวสุภชา  ฉีกกระโทก  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ , นางสาววาณี  
ชิตสระน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสุภาภรณ์  เทียมตะขบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การจัดเก็บรายได ้ 65 45 

    1.1 กรณีประเมินเทศบาล/อบต.   

2. การจัดท างบประมาณ 20 9 

3. การพัสด ุ 55 55 

4. การบริหารการเงินและการบัญชี   

    4.1 การบริหารรายจ่าย 25 21 

    4.2 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 35 35 

5. ผลสัมฤทธิ์   

    5.1 ข้อทักท้วงลดลง 25 19 

    5.2 การเพ่ิมข้ึนของรายได้   

          5.2.1 กรณีประเมินเทศบาล/อบต. 15 5 

 240 189 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   78.75 

/ด้านที่ 4... 



ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  รับผิดชอบเอกสารโดย  นายเติมศักดิ์   ฉ่าสูงเนิน  ผู้อ านวยการกองช่าง , 
นายอลงกร   บัวชัย   ผู้ช่วยนายช่างโยธา , นางสาวจุฑามาศ  หยวกฉิมพลี   พนักงานจ้างทั่วไป , นางสาว   
ณัฐกมล  สุขปัญญา  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ , นายวรินทร์   ยนจอหอ   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ , 
นางสาวธนัชพร แสงอรุณ  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา , นางสาวศิริลักษณ์  กับกระโทก (รับผิดชอบงานป้องกันฯ) , 
นายสุวิทย์  ทับลา  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร และนางสาวสุพัตรา  ทรงศิล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 50 45 

2. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 95 88 

3. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 15 15 

4. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 10 

5. การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย 30 30 

6. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 55 37 

 250 206 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   82.40 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  รับผิดชอบเอกสารโดย  นางสาวจิราพร   มันกระโทก  หัวหน้าส านักปลัด 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. นโยบายและการจัดกิจกรรม 25 20 

2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม 15 15 

3. มาตรฐานการให้บริการ 15 15 

4. การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน 10 10 

5. การถูกชี้มูลความผิด 5 5 

 70 65 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   92.86 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  
 

(นางกุสุมา   บุญเฮ้า) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

/ความเห็น... 



 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด..................................................................................................... .............................. 
 
 
 

      (นางสาวจิราพร   มันกระโทก) 
             หวัหน้าส านักปลัด 
 

 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล...............................................................................................................  
 
 
 

      (นายสุพร   วงศ์ณรัตน์) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 
 
 
 

(นายมนตรี   กรกิ่ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

 
 
  


