รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ด้วยจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 650/2563 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งทีม
ประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) ประจำปี 2563 และหนังสือจังหวัดตรัง ด่วน
ที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 2374 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตำมโครงกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Local Performance
Assessment : LPA) ประจำปี 2563 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหินได้รับกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.อปท.) ประจำ ปี 2563 ตำมโครงกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2563 ซึ่งผล
คะแนนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนฯ มีดังนี้
ด้าน
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง
4. ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ
5. ด้ำนธรรมำภิบำล
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
115
104
90.43
105
98
93.33
220
176
80.00
395
326
82.54
55
48
87.27
890
752
84.49

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
หัวข้อประเมิน
1. กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
2. กำรจัดทำฐำนข้อมูล
3. กำรจัดกำรข้อร้องเรียน
4. กำรบริกำรประชำชน
5. ระบบควบคุมภำยในกำรตรวจสอบภำยใน
6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
7. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน
8. กำรปรับปรุงภำรกิจ
9. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของจังหวัด
รวม

คะแนนเต็ม
25
5
10
15
15
15
15
5
10
115

คะแนนที่ได้
คะแนน เปอร์เซนต์
25
100
5
100
10
100
13
86.67
10
66.67
13
86.67
13
86.67
5
100
10
100
104
90.44

2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ
หัวข้อประเมิน
1. ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
2. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตกับกำรทำงำน
6. กำรดำเนินกิจกำรของสภำท้องถิ่น
รวม
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง
หัวข้อประเมิน
1. กำรจัดเก็บรำยได้
2. กำรจัดทำงบประมำณ
3. กำรพัสดุ
4. กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย กำรจัดทำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน
5. บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น
6. ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง
รวม

คะแนนเต็ม
25
20
10
50
105
คะแนนเต็ม
80
20
35
50
10
25
220

คะแนนที่ได้
คะแนน เปอร์เซนต์
20
80.00
20
100
10
100
48
96.00
98
93.34
คะแนนที่ได้
คะแนน เปอร์เซนต์
62
77.50
9
45.00
33
94.29
37
74.00
10
100
25
100
176
80.00

4. ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ
หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

1. โครงสร้ำงพื้นฐำน
2. งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3. กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
4. กำรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศำสนำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. กำรจัดระเบียบชุมชนและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
6. กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

70
165
20
15
40
80
390

คะแนนที่ได้
คะแนน เปอร์เซนต์
61
87.15
132
80.00
20
100
15
100
40
100
68
85.00
336

86.16

4. ด้ำนธรรมำภิบำล
หัวข้อประเมิน
1. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3. กำรมีระเบียบและกลไกจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน
4. กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
รวม

คะแนนเต็ม
25
10
10
10
55

คะแนนที่ได้
คะแนน เปอร์เซนต์
23
87.15
10
80.00
10
100
5
100
48
86.16

รวมคะแนนทั้ง 5 ด้ำน คะแนนเต็ม 890 คะแนน ผลกำรประเมินได้ 752 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.49
จำกผลกำรประเมินของทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.อปท.) ประจำปี 2563
ตำมโครงกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2563 ปรำกฏว่ำด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 ด้ำนที่ 3 และด้ำนที่ 4 บำงข้อได้ 0 คะแนน และบำงข้อยังได้คะแนนต่ำ
แนวทางในการแก้ไขตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมิน
1. ด้านการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
จำกกำรประเมินผลองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำในภำพรวม
คิดเป็นร้อยละ 93.93 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีและควรให้มีกำรบริหำรงำน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรมีกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พัฒนำองค์กรให้เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกยังมีกำร
บริหำร จัดกำรบำงหัวข้อที่ผลกำรประเมินต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ
1) ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ ข้อ 28 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) บุคลำกร
ทุกสำยงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสำย เฉลี่ยร้อยละของสำยงำนที่มีในแผนอัตรำกำลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรดำเนินกำรน้อยกว่ำร้อยละ 70 ได้คะแนน 0 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้ครอบคลุมทุกสำยงำน
เต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน แนวทำงแก้ไข ควรมีกำรปรับลดเกณฑ์กำรให้คะแนนลง เนื่องจำกบำงหัวข้อไม่ได้ด
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง
ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ
จำกกำรประเมินผลองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลังใน ภำพรวม
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทำ
ให้กำรบริหำรงำนคลังมีประสิทธิภำพ สำมำรถจัดเก็บรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยังมีบำง หัวข้อที่ผลกำร
ประเมินต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1) กำรจัดเก็บรำยได้
ข้อ 51 มีกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ผลกำรประเมิน มี
และได้จัดเก็บ 1-2 ประเภท คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรให้กรมส่งส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีกำรปรับลดเกณฑ์กำรให้คะแนนลง เนื่องจำกบำง
หัวข้อไม่ได้ดำเนินกำรในพื้นที่ตำบล
ข้อ 61 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียภำษีค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ.2535 ผลกำรประเมิน ไม่เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรมีกำรเร่งรัดกำรชำระภำษีจำกผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องเสียภำษี
ข้อ 63 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีลูกหนี้ผู้ค้ำงชำระภำษีลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเป็นอัตรำร้อยละ ผลกำร
ประเมิน ไม่ลดลงต่ำไม่เพิ่มขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรมีกำรเร่งรัดกำรชำระภำษีจำกผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องเสียภำษี
ข้อ 65 กำรเพิ่มขึ้นโดยรวมของจำนวนเงิน ค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำต ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ.
2535 ผลกำรประเมิน ไม่เพิ่มขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรเร่งรัดกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตให้ครบจำนวนตำมจำนวนผู้ที่อยู่ใน ข่ำยที่
ต้องเสียภำษี
ข้อ 70 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีข้ำมหมวด(ยกเว้น กรณีโอนตำม นโยบำยรัฐบำลและกำรโอน
เงินเหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) ผลกำรประเมิน มีกำรโอนงบประมำณข้ำมหมวดรำยจ่ำยเกินกว่ำ 10รำยกำร
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ผู้บริหำรกำชับเจ้ำของงบประมำณสำนักงำน/กอง/ส่วน ตรวจสอบงบประมำณในหมวด
เดียวกัน ก่อนที่จะกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย (ยกเว้นกรณีกำรโอนตำมนโยบำยรัฐบำลหรือหน่วยงำนที่กำกับ ดูแล
ตำมกฎหมำย และกรณีโอนเงินเหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)
ข้อ 82 กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง พิจำรณำจำกกำรเบิกจ่ำย
ปีงบประมำณ 2562 ผลกำรประเมิน มีกำรเบิกจ่ำยไม่เกินร้อยละ 60.00 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ผู้บริหำรกำชับเจ้ำของงบประมำณสำนักงำน/กอง/ส่วน ตรวจสอบงบประมำณ ให้มกี ำร
เบิกจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง เพิ่มขึ้น
4. ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ
ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ
จำกกำรประเมินผลองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะในภำพรวมคิดเป็นร้อย ละ 82.54
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำน ยังมีบำงหัวข้อที่ผลกำรประเมินต้องมีกำร ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ข้อ 108 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรที่อำจไม่เข้ำข่ำยอำคำร 9 ประเภท ผลกำรประเมิน มีกำร
ดำเนินกำรจำนวน 1 รำยกำรคือ จัดตั้งคณะทำงำนดำเนินกำรตรวจสอบอำคำรที่ไม่เข้ำข่ำยอำคำร9 ประเภท
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรให้มีกำรดำเนินคลอบคลุมทุกข้อ

2) ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ข้อ 141 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อกำรส่งเสริมกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำร 2 ข้อ คือมี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำและมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬำ ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำร
ในแต่ละปี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรให้มีกำรดำเนินคลอบคลุมทุกข้อ
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
ข้อ 167 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลกำร
ดำเนินกำร ไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทำงแก้ไข ควรส่งเสริมให้มกี ำรจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ่อหิน
ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เพื่อประกอบกำรดำเนินงำนโดยใช้ ข้อมูลดังนี้
1. มีกำรแจ้งให้ทุส่วนทรำบทิศทำงกำรพัฒนำทัง้ ระยะสั้นและระยะยำว
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำร โดยมีกำรแจ้งให้ทุกส่วนทรำบในกำรประกำศใช้และ
แผนกำรดำเนินกำรประจำปี 2562 (ระยะสั้น) และแจ้งให้ทุกส่วนทรำบถึงกำรดำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
2. มีกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรให้เอื้อต่อกำรทำงำน เช่น กำรมอบอำนำจกำรบริหำรงำนแนวใหม่
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรมีกำรมอบอำนำจในกำรบริหำรให้กับรองนำยกองค
กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งสองคนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ และมีกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ตำมหลักสูตรที่กรมกำร
ปกครองท้องถิ่น จัดดำเนินกำรฝึกอบรม
3. มีกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรกับเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอย่ำงสม่ำเสมอ
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำร โดยมีกำรประชุมเป็นประจำทุกเดือนระหว่ำงผู้บริหำร
กับเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพื่อกำหนดทิศทำงในกำรดำเนินกำรขององค์กรและรับมอบนโยบำยกำร
ทำงำนตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรทำงำน
4. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำร โดยมีกำรระดมควำมคิดเห็น ปัญหำ ควำมต้องกำร
จำกเวทีประชำคมหมู่บ้ำนสู่ประชำคมตำบล กลั่นกรองเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยมีคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ่อหินขับเคลื่อน
5. มีกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่แนวทำงปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำร โดยแปลงยุทธศำสตร์เป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) สู่กำรปฏิบัติโดยออกมำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี2563

6. มีกระบวนกำร วิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำร มีกล่องรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและกำร
คิดเห็นของประชำชนผ่ำนเวทีประชำคมหมู่บ้ำน และช่ำงทำงรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทำงอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์http://www.bohin.org
7. มีกลไกในกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของประชำชนและมีกำรประชำสัมพันธ์
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรโดยกลไกในกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของประชำชน คือ
โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนที่ผ่ำนจำกกำรคัดกรองจำกเวทีประชำคมหมู่บ้ำน โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ให้ประชำชนทรำบ
8. มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำส่วนตำบลบ่อหินดำเนินกำรและติดตำมฯ และบันทึกผลลงข้อมูลในระบบ e-Plan เสนอต่อ
ผู้บริหำร รำยงำนผลให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหินและคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ่อหิน พร้อมประกำศให้ประชำชนทรำบ
9. มีระบบรำยงำนที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุกำรณ์
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรโดยใช้ระบบรำยงำนผลกำรติดตำมและกำรประเมิน
แผนผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://www.laas.go.th)
10. มีกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรโดยมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมตำมตำแหน่งหน้ำที่ ตำมหลักสูตรของสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น
11. มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำแผนพัฒนำ
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรมีกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหินและคณะกรรมกำรกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ่อหินและมีกำรจัดประชุมประชำคมตำบลเป็นประจำทุกปี โดยให้ตัวแทนประชำชนแต่ละหมู่ร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นในกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำ
12. มีระบบหมุนเวียนงำน ระบบกำรประเมินผล ระบบกำรยกย่องผู้ปฏิบัติงำน
ผลกำรวิเครำะห์และประเมินผล : มีกำรดำเนินกำร มีกำรหมุนเวียนงำนเมื่อเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลมีภำรกิจไปอบรมที่จังหวัดหรือนอกพื้นที่เจ้ำหน้ำที่ที่อยู่ก็สำมำรถทดแทนงำนกันได้
13. มีกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
ผลกำรวิเครำะห์และประเมินผล : มีกำรดำเนินกำรมีกำรเสนอโครงกำรและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รำชกำรและดำเนินกำรโครงกำร
14. มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติรำชกำร
ผลกำรวิเครำะห์และประเมินผล : มีกำรดำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรปรับปรุงภำรกิจเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรประชำชน 3 เรื่อง คือ กำรขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ กำรจดทะเบียนพำณิชย์ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน

พำณิชย์ พ.ศ.2499 และกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
15. มีกำรจัดทำแผนและมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยขององค์กร
ผลกำรวิเครำะห์และประเมินผล : มีกำรดำเนินกำรโดยมีกำรจัดทำแผนและมำตรลดค่ำใช้จ่ำยขององค์กรที่
สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
16. มีกำรนำควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรวิเครำะห์และประเมิน : มีกำรดำเนินกำรปรำกกฎว่ำมีกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับสื่อ
สำรสนเทศใหม่ๆ มีกำรน ำระบบโปรแกรม (LTAX 3000)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำมำบันทึก/สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่ำงๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงข้อมูลเกี่ยวกับ ป้ำย
และข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ
จำกกำรประมวลผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรฯปรำกกฎว่ำมีบำงด้ำนไม่สำมำรถทำคะแนนให้อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนได้ คือ ผลกำรประเมินเท่ำกับศูนย์คะแนน ดังนั้น ควรดำเนินกำรตำมแนวทำงดังนี้
ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
1. ก่อนดำเนินกำรใดๆ ควรมีแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรนั้นๆ เสียก่อน
2. จัดทำรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถ้วนพร้อมระบุตัวชี้วัดควำมสำเร็จด้วย
3. ทุกส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติงำน
4. ถ้ำหำกภำรกิจนั้นๆ จะกระทบต่อประชำชนให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรจะต้องแก้ไขบรรเทำ
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรนั้นๆ
5. ควรบูรณำกำรภำรกิจร่วมในกรณีมีควำมใกล้เคียงกันโดยมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นหลัก
ด้านคุณภาพของการบริการ
1. ควรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรปัญหำขยะชุมชนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ควรปรับสถำนที่ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงพอเพียง เช่น มีจุดบริกำรและเก้ำอี้เพียงพอ สะดวก
สะอำด และมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำที่ดี โดยควรดำเนินกำรในรูปศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือศูนย์บริกำร
ร่วม ONESTOP SERVICE 3. ควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนทำงหอกระจำยข่ำวเพิ่มขึ้นและประชำสัมพันธ์
ข่ำวผ่ำนช่องทำงอื่นที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้มำกขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์
4. ควรพิจำรณำจัดบริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกขึ้น เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้องในกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน
5. ควรให้มีกำรจัดโครงกำร อบต. พบประชำชนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชำชนและเชิญชวน หน่วยงำน
รำชกำรข้ำงเคียงเข้ำร่วม เช่น สำธำรณสุขอำเภอ โรงพยำบำล ปศุสัตว์ เกษตร เป็นต้น เพื่อให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชน
6. กำรดำเนินโครงกำรใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชำชนเข้ำร่วมให้มำกเพื่อรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร และมีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำกขึ้น
7. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะของผู้ปฏิบัติในกำรบริกำรที่เป็นเลิศในกำรบริกำรสำธำรณะทุกประเภท
8. กำรบริกำรสำธำรณะทุกประเภทให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยประชำชนภำยหลังกำรดำเนินกำร
แล้วเสร็จทันทีเพื่อให้ข้อมูลในกำรพัฒนำองค์กรมีควำมเที่ยงตรง

ความคุ้มค่าของภารกิจ
1. ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงควรปฏิบัติตำมแผนงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยโดยพิจำรณำถึงผลที่จะได้รับเป็น
สำคัญ
2. มีกำรติดตำมประเมินควำมคุ้มค่ำเป็นประจำเพื่อมิให้สูญเสียทรัพยำกรกำรบริหำร
ความพึงพอใจของประชาชน
1. รักษำมำตรฐำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและพัฒนำ ระบบ กำร
ให้บริกำรสำธำรณะให้มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจทุกครั้งหลังให้บริกำรสำธำรณะที่ประชำชนได้รับกำรบริกำร
โดยตรง เช่น กำรจัดส่งน้ำ กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรส่วนหน้ำ กำรพ่นหมอก
ควันเพื่อควบคุมโรค เป็นต้น ซึ่งผลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมีดังนี้
ประชำชนมีควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 84.81 แยกเป็นยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ประชำชนมีควำมพึงพอใจรวมเฉลี่ย ร้อยละ 81.42
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว ประชำชนมีควำมพึงพอใจรวมเฉลี่ย ร้อยละ 78.75
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประชำชนมีควำมพึงพอใจรวมเฉลี่ย ร้อย
ละ 85.93
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจรวมเฉลี่ย ร้อยละ 85.80
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม ประชำชนมีควำมพึงพอใจรวมเฉลี่ย ร้อยละ 86.23
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร ประชำชนมีควำมพึงพอใจรวมเฉลี่ย ร้อยละ 90.75
ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ไม่มีข้อร้องเรียนและควำมขัดแย้งกับประชำชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ่อหินดำเนินกำรแก้ไขให้ เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหินได้ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว ประชำชนก็เกิด ควำมพอใจ
หำกปัญหำที่เกิดขึ้นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหินยังไม่สำมำรถแก้ไขให้ได้ ประชำชนในพื้นที่ก็จะเกิดควำมวิตก
กังวล และเกิดควำมไม่พอใจในที่สุด
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
แบบที่ 1 : แบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
ประเด็นการประเมิน
1
2
3

มีกำรแจ้งให้ทุกส่วนทรำบทิศทำงกำรพัฒนำทั้งระยะสั้นและระยะยำว
มีกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรให้เอื้อต่อกำรทำงำน เช่น กำรมอบอำนำจ
กำรบริหำรงำน แนวใหม่ กำรเสริมและพัฒนำควำมรู้
มีกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอ

มีการ
ดาเนินการ




ไม่มีการ
ดาเนินการ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์
มีกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่แนวทำงปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
มีกระบวนกำร วิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
มีกลไกในกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของประชำชนและประชำสัมพันธ์
มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
มีระบบกำรรำยงำนที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุกำรณ์
มีกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำแผนยุทธศำสตร์
มีระบบกำรหมุนเวียนงำน ระบบกำรประเมินผล ระบบกำรยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงำน
มีกำรให้ควำมสำคัญกับสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรทำงำน
มีกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติรำชกำร
มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมในองค์กร
มีกำรจัดทำแผนและมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยขององค์กร
มีกำรนำควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน

















ผลการประเมินผลการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)
แบบที่ 2 : แบบประเมินผลกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำมประเด็นกำร ประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ประเด็นการประเมิน
มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น

1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น

2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

3. มีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น

7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญของท้องถิ่นมำจัดทำฐำนข้อมูล

8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดทำแผน

9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น

10. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภำพ

ของท้องถิ่น
11. มีกรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์

ของท้องถิ่น
12. มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

13. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น

14. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ

15. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด

16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

17. มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์

18. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์

19. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่


ภาคผนวก
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน
2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลฯ
3. ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลฯ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ที่ 29/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจาปี 2562
***************************************************
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน มีแนวทำงที่จะดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนสำหรับปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพ ของ
กำรปฏิบัติรำชกำรภำยในองค์กร ประกอบกับกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 60 แห่งพระรำชบัญญัติ
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อแนะนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เกิดควำมเรียบร้อยและ
เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลและประชำชนในเขตพื้นที่ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมแนวทำงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ประจำปี 2562 ดังนี้
1. ยกเลิกคำสั่งที่ 403/2560 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ดังนี้
1. นำงวัลลี เงินสี
ผู้แทนสมำชิกสภำ อบต.
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมจิตร รักรู้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
3. นำยพรศักดิ์ เกลี้ยงช่วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
4. นำยสุกิจ ทองหอม
ผู้แทนสมำชิกสภำ อบต.
กรรมกำร
5. นำยอำนำจ ษัฎเสน
ผู้แทนภำคประชำชน
กรรมกำร
6. นำยวิรัตน์ ทองเพิ่ม
ผู้แทนภำคประชำชน
กรรมกำร
7. นำยวัฒนชัย ชูเกิด
ปลัด อบต.
กรรมกำร
8. นำงยุวดี ชูเกิด
รอง ปลัด อบต.
กรรมกำร
9. นำยทศพล พู่ตระกูล
ผอ.กองช่ำง อบต.
กรรมกำร
10. นำยปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
กรรมกำร/เลขำนุกำร
11. นำงสำวจิตรลัดดำ ภักดีโชติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
2. ประเมินผลงำนขององค์กรกำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ปีละ 2 ครั้งแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ่อหินทรำบเพื่อดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย หรือยุติดำเนินกำร
3. กำหนดแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน และกำหนดสิ่งจูงใจให้บุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กร
4. ให้คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำบ เพื่อ
พิจำรณำและสั่งกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นำยจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน

