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ค าน า 
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่  
19 ตุลาคม 2560 ได้เห็นชอบให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจ าปีงบประมาณ 2560       
มาวิเคราะห์ประเมินโดยไม่ต้องสร้างเครื่องมือใหม่  อย่างไรก็ตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ , ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา , ด้านบริหารการเงินและ
การคลัง และด้านบริการสาธารณะ) สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ 3 มิติ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพบริการ 
และความคุ้มค่าของภารกิจ ยังขาดมิติความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ จัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (โดยให้หน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้ส ารวจ) 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่า
ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการที่จะ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ
ด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน  

 
 

คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1   บทน า         1 – 4 

ส่วนที่ 2   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  5 – 18 

ส่วนที่ 3   ข้อเสนและแนวทางการแก้ไข      19 – 24   

ภาคผนวก 

(1) รายงานผลการประเมนิประสิทธิภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบวั (LPA) 
(2) รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รบับรกิารต่อผู้ให้บรกิาร 
(3) รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร ณ จดุบริการ 
(4) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ ฯ 
(5) การแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ ฯ 
(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ฯ ครั้งที่ 1 
(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ฯ ครั้งที่ 2 
(8) บนัทึกข้อความเสนอผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
     ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวัทราบ 
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ลงลายมือชือ่รับรองรายงานไว้เป็นส าคัญ 
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                  (นายชาญวิทย์  ห่วงทอง) 
             วันที่  2  พฤศจิกายน  2560 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก ได้ก าหนดไว้ว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256 มาตรา 69/1 ก าหนดว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ซึ่ง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามบทบัญญัติในหมวด 8  มาตรา 49 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0892.4/ ว 2929 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เรื่อง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

๑.  ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  กระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ และ
หมายความรวมถึง  กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
บรรลุเป้าหมายด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  จนถึงระดับ
บุคคลเข้าด้วยกัน  โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาเป็นเงินรางวัลที่
ก าหนดเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ต าแหน่ง 

๒.  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จในอันที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด 
 ๒.๒  เพ่ือติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ได้ให้ค ารับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ

ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
 ๒.๒  เพ่ือเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลทราบเพ่ือพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ  เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน  
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๓. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 ๓.๑  สามารถน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ
การด าเนินการซึ่งจะบ่งชี้ว่ากระบวนการ วิธีการ แผน โครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุ
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์   

 ๓.๒  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

 ๓.๓  เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

๔.  กรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดหนดกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตามมติที่ประชุม เมื่อในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (เวลา ๐๙.00 น.) ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยก าหนดกรอบและแนวทางในการประเมิน   

 ๔.๑  คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว               
ปีละ  1  ครั้ง  ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  

 ๔.๒  คณะกรรมการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง  
ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๔ ให้
คณะกรรมการ ฯ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒, ๓ และ ๔)      
 ๔.๓  คณะกรรมการ ฯ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยน าข้อมูลผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท)  
ประจ าปี 2560 มาวิเคราะห์โดยไม่ต้องสร้างเครื่องมือ และผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปี งบประมาณ 2560 
 ๔.๔  ประธานคณะกรรมการ ฯ จะต้องรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

5.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประกอบไปด้วย 
 (๑) นายตรีพล  อารมชื่น     ผู้แทนชุมชนภาคประชาชน  เป็นประธานฯ 
 (๒) นายชาญวิทย์  ห่วงทอง    ผู้แทนชุมชนภาคประชาชน   เป็นกรรมการ 
 (๓) นายสมหมาย  จุลเจิม  สมาชิกสภา อบต. คูบัว  เป็นกรรมการ    
 (๔) นางนาตยา  พจนารถ  สมาชิกสภา อบต. คูบัว   เป็นกรรมการ  
   (๕) นายสมาน  ชมม่ิง    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบ านาญ)  เป็นกรรมการ 
 (๖) นายไพโรจน์  เสาะแสวง  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รพ.สต)    เป็นกรรมการ 
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 (๗) นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล  ปลัด อบต.คูบัว         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๘)  นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์ หัวหน้าส านักปลัด ฯ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (๙)  นางลักขณา   รักศิลป์    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 - ผู้แทนชุมชนในข้อ (1) หมายถึง ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้แทนกลุ่มอาชีพ  ผู้แทนกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา  ผู้แทนของประชาคม  ผู้แทนหมู่บ้าน หรือ ผู้แทนกลุ่มเยาวชน  เป็นต้น 
 - ให้คณะกรรมการฯ เลือกประธานกรรมการจากบุคคลในข้อ (1) หรือ (3) เป็นประธาน  
 - ให้คณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 
4 มิติ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของการให้บริการ  ความคุ้มค่าของภารกิจ และความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : พิจารณาจากผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมิน
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยก าหนดให้ผลลัพธ์ต้องมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล ภายหลังจากท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานจนครบรอบการประเมินผล สรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการฝึกอบรมประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธิ์ คือ ร้อยละ/จ านวนของ
ประชาชนที่ได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 
 มิติที่ 2  ประเมินคุณภาพบริการ : ประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการวัดใน 3 
ระดับ คือ 

- ระดับกระบวนการ (Process) เป็นการวัดพฤติกรรมและวิธีการให้บริการ 
- ระดับปัจจัยน าออก (Output) เป็นการวัดความสามารถท่ีผู้ให้บริการมีอยู่ 
- ระดับผลลัพธ์ที่บังเกิด (Outcome) เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

(ระดับการให้บริการที่คาดหวังและท่ีได้รับ แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด) 
 มิติที่ 3  ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ : ประเมินการด าเนินภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้ได้ผล
ผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ และผลกระทบ
ในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ 
 การประเมินความคุ้มค่า หน่วยงานสามารถประเมินการปฏิบัติภารกิจได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อน
การปฏิบัติงาน ระหว่างการด าเนินงาน และภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าหรือไม่ 
เพียงใด ใน 3 ประการ ได้แก่ 
 - ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ : ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติ
ภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับ ที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 3  ด้าน ได้แก่ การ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ 
 - ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ : ประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการท างาน พิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการ
ท างานที่ประหยัดทรัพยากร 
 - ผลกระทบ : ประเมินผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจและไม่ได้
คาดหมาย ที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ หรือการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มอ่ืนทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ โดยมติติที่สามารถ 
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ประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินงานตามภารกิจ
ด้วย 
 มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ : เป็นการวัดระดับความ
พอใจของผู้รับบริการ เช่น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก เป็นต้น  
 2. ให้คณะกรรมการ ฯ วิเคราะห์ผลการประเมินและจัดท าสรุปเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ 
 หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาจน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี 
(Core Team) ด าเนินการทั้งหมด 4 ด้าน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ด้าน
บริหารการเงินการคลัง และด้านบริการสาธารณะ มาให้คณะกรรมการประเมินผล ฯ พิจารณา ซึ่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้มอบให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการท างานระดับจังหวัดวิเคราะห์ โดยไม่จ าเป็นต้องสร้าง
เครื่องมือประเมินใหม่  อย่างไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 
ด้าน สามารถที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์เพียง 3 มิติ เท่านั้น คือ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ และ
ความคุ้มค่าของภารกิจ ซึ่งยังขาดมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มีการให้
หน่วยงานภาคนอก  (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)  
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
แบบท่ี  ๑ :  แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับ 

ที ่
ประเด็นการประเมิน 

มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑ มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว   
๒ มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน  เช่น  การมอบอ านาจ 

การบริหารงานแนวใหม่  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
  

๒ มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกบัพนักงานและเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ   
๔ มีการก าหนดยุทธศาสตร์   
๕ มีการแปลงยุทธศาสตร์  ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์   
๖ มีกระบวนการ  วิธีการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน   
๗ มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพนัธ์   
๘ มีการรวบรวม  วิเคราะห์  จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน   
๙ มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเน่ืองเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์   
๑๐ มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเน่ือง   
๑๑ มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์   
๑๒ มีระบบการหมุนเวียนงาน  ระบบการประเมินผล  ระบบการยกยอ่งผู้ปฏิบัติงาน   
๑๓ มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน   
๑๔ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
๑๕ มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ   
๑๖ มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร   
๑๗ มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร   
๑๘ มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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ผลการประเมินผลการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   

 
แบบท่ี  ๒ :  แบบประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               (ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ล าดับ 

ที ่
ประเด็นการประเมิน 

มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑ มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓ มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๔ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
๖ มีการรวบรวมข้อมลู และปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมสี่วนร่วมกับ

ประชาชนประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
  

๗ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๘ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่น   
๙ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๐ มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๑ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา   
๑๒ มีการอนุมัต ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๓ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๔ มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบการติดตามประเมินผล   
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สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

      ในภาพรวมการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และความคุ้มค่าของภารกิจตรงตามเป้าหมายภารกิจทุกประการ  โดยมีคุณภาพของการให้บริการเป็นที่
พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ดีมาก โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ยังไม่ได้ด าเนินการในด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ในหัวข้อการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เห็นควรเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ด าเนินการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในทุกปี 

 สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ (LPA ) 
ในปีงบประมาณ 2560 ตามตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องใน 3 มิติ คือ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่าของภารกิจ 

 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (สอดคล้องกับมิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ) 
 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก) 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
คะแนน 

เต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท. มีกระบวนการในการจั ดท า

แผนพัฒนาที่ มีป ระสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอย่างแท้จริง 

40 32 80 

2. การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
 

อป ท .  มี ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
น่ า เ ชื่ อ ถื อ  ถู ก ต้ อ ง  เ ป็ นปั จ จุ บั น 
ครบถ้ วน เ พ่ือ เป็น พ้ืนฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการ
ไม่ตรวจและ
ไม่มีคะแนน 

0 

3. การจัดการข้อร้องเรียน อปท. มีศักยภาพในการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์ และความคาดหวัง
ของสังคม 

5 5 100 

4. การบริการประชาชน อปท .  มี ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนที่ เ ข้ า ม า รั บบ ริ ก า ร ใน
หน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 100 

5. ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 

อปท.  มีการจัดระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและมีระบบ
การตรวจสอบภายในที่ดี เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี 

15 11 73.33 
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 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (สอดคล้องกับมิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ)  
 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก) 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
คะแนน 

เต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
6. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

อปท. มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน 
ที่มาจากการบริหารงานที่เข้มแข็ง และ
มีความโปร่งใส  

15 15 100 

7. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

อปท. มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพ่ิมขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลด
ขั้นตอน การใช้เทคโนโลยีการให้บริการ 
เชิ งรุ ก  การบู รณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

20 20 100 

รวมคะแนน 100 88 88.00 
  
 เกณฑ์การประเมินในด้านที่ 2 ที่ไม่ได้คะแนน หรือได้คะแนนเพียง 1 คะแนน 
 - การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ ที่หน่วยงาน (หัวข้อน าร่องไม่คิดเป็นคะแนนใน
ปีงบประมาณ 2560)  ใช้จริงปี 2561  ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มีการด าเนินการ 

 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล (สอดคล้องกับมิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ) 
 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก) 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
คะแนน 

เต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
1. ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

อปท .  มี น โ ยบ าย  แ ผน ง านแล ะ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล สอดคล้องกับ เป้าหมาย  
พันธกิ จขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคน และมีการสร้างเสริมพัฒนา 
ตลอดจน ความต่อเนื่องของการด ารง
ต าแหน่ง 

55 38 69.09 

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรที่
ถูกต้อง ทันเวลา มีฐานข้อมูลด้าน การ
บริหาร ทรัพยากรที่ถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และมีการใช้ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สะท้อนถึง
ผลิตภาพก าลังคน และความคุ้มค่า 

40 38 95.00 
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เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
คะแนน 

เต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
3. คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลของชีวิตกับการท างาน 

อป ท .  ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร จั ด
สภาพแวดล้ อม ในการท า งานและ
ระบบงาน มีการจัดสวัสดิการ และ
เครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างาน
และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และ 
ผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง 

35 27 77.14 

4. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

อปท.  ให้ความส าคัญกับการสร้ า ง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มี
ร ะบบการบริ ห า รผลงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมี
การรักษาไว้ซึ่ งบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 16 80.00 

5. ความพร้อมรับผิดด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

อปท .  มี ค ว ามพร้ อมรั บผิ ด ในกา ร
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิด
โอกาสให้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

- ตัวชี้วัดน า
ร่อง 

ไม่มีคะแนน 

 

6. การด าเนินกิจการของ 
สภาท้องถิ่น 
 
 

อปท. มีการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานของกิจการสภา
ท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานของสภา
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

55 48 87.27 

รวม 205 167 81.46 

 เกณฑ์การประเมินในด้านที่ 2 ที่ไม่ได้คะแนน หรือได้คะแนนเพียง 1 คะแนน 
 1. การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. ไม่ได้คะแนนเพราะ เนื่องจาก อบต.คูบัว สายงาน
ตามแผนอัตราก าลังมี 16 สายงาน แต่เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานเพียง 5 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์การประเมินขั้นต่ าคือ จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อจ านวนกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับ
บุคลากรภายในองค์กร มีการด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้คะแนน 1 คะแนน  
 3. ด้านกิจการสภา เกณฑ์การประเมินที่ไม่ได้คะแนน คือ การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิสภา
ท้องถิ่น เนื่องจาก ในปีที่ผ่านไม่มีสมาชิกสภาเข้ารับการอบรมเลย ถึงมีก็ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนื่องจาก  
มีเข้ารับการอบรมน้อยราย 

 
 
 
 



 

- 10 - 
 

 ด้านที่ 3 การบริหารการเงินการคลัง (สอดคล้องกับสอดคล้องกับมิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และมิติที่ 2 ความคุ้มค่าของภารกิจ) (รายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก) 
 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
คะแนน 

เต็ม 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
1. การจัดเก็บรายได้ ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บ

รายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
65 35 53.84 

2. การจัดท างบประมาณ ประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ  20 14 70.00 
3. การพัสด ุ ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุ 35 31 88.57 
4. การบริหารการเงินและ 
   บัญช ี

การบริหารรายจ่าย 25 6 24.00 
การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 35 31 88.54 

5. ผลสัมฤทธิ ์ ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบลดลง 25 23 92 
การเพ่ิมข้ึนของรายได ้ 15 10 66.66 

รวม 220 150 68.18 

 เกณฑ์การประเมินในด้านที่ 3 ที่ไม่ได้คะแนน หรือได้คะแนนเพียง 1 คะแนน 
 1. การบริหารจัดเก็บรายได้ 
 1.1 การออกส ารวจภาคสนาม (ส ารวจจ านวนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนใน 
เขตพ้ืนที่ ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มีการด าเนินการ 
 1.2 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มี 
การจัดท าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
 1.3 การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มีการ 
จัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
 1.4 อัตราการเพ่ิมของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ไม่ได้คะแนน 
เนื่องจากเพ่ิมข้ึนไม่ถึงร้อยละ 1.00 
 1.5 อัตราการเพ่ิมของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ไม่ได้คะแนน 
เนื่องจากเพ่ิมข้ึนไม่ถึงร้อยละ 1.00 
 1.6 การน าทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.4) ไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการประเมินภาษี ได้คะแนน 1 คะนน เนื่องจากน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประเมินไม่ครบทุกรายการที่มายื่น
แบบแสดงรายการภาษ ี
 1.7 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เสียค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้คะแนน 1 คะแนน เนื่องจากมีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 1.01 – 
 2.50 

  2. การบริหารการเงินและบัญชี 
 2.1 อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่ได้คะแนน กองคลังให้เหตุผลว่า เนื่องจากส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้ท าเรื่อง
เบิกจ่ายมายังหน่วยงานคลัง จึงท าให้หน่วยงานกองคลังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้ ดังนั้น เห็นควรให้มีนโยบายก าหนดนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 
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 2.2 อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2559 ตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส ไม่ได้คะแนน เนื่องจากเป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า 2 ไตรมาส  กองคลัง
ให้เหตุผลว่า เนื่องจากส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้ท าเรื่องเบิกจ่ายมายังกองคลัง จึงท าให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เห็นควรให้มีนโยบายก าหนดนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
ตามไตรมาส 
 2.3 อปท. มีการบริหารจัดการในเรื่องเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภท (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามแผนการใช้เงิน (อปท.ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือว่าเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผนฯ ถือว่าเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน) ผลการประเมิน ไม่ได้คะแนน เนื่องจากไม่เป็นไปตาม  
ยังขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 2.4 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบเพ่ือการพัฒนาที่มิใช้รายจ่ายประจ าพิจารณาจาก
การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไม่รวมการกันเงินเหลื่อมปี) ผลการประเมิน ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัด อบต.) ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่มิใช่ร ายจ่ายประจ า (งบลงทุน) 
ปีงบประมาณ 2559 เพียงแค่ร้อยละ 6.82 จึงไม่สามารถเบิกได้ตามเป้าหมาย 
 2.5 อปท.จัดท างบแสดงฐานการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ส่งให้ สตง.และส านักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2559 (9 ธ.ค. 59) ได้คะแนน 1 คะแนน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงบทรัพย์สินจากหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐาน
ทางการเงิน ท าให้เกิดความล่าช้า 
 2.6 การเพ่ิมขึ้นโดยรวมของจ านวนเงิน ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ผลการประเมิน ค่าธรรมและใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.16 น้อยกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้
คะแนน เนื่องจากมีการยกเลิกกิจการและจัดตั้งใหม่น้อยลง 

 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ (สอดคล้องกับสอดคล้องกับมิติที่ 3 คุณภาพของการ
ใหบ้ริการ) (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย หมวด 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

1. โครสร้างพ้ืนฐาน อปท. มีการด าเนินการในการจัดหา 
รักษา และซ่อมบ ารุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อปท. เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ทั้ งด้านไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน ทางเดิน และทาง
เท้า น้ าประปา รวมถึงการควบคุม
อาคารเพ่ือสร้างความปลอดภัยใน
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ 

ถนน ทางเดิน 
ทางเท้า 

25 17 68 

ไฟฟ้าสาธารณะ 15 15 100 

ระบบน้ าประปา 10 10 100 

รวม 50 42 84 
การตรวจสอบ

อาคาร 
(ตัวชี้วัดน าร่อง) 

10 6 60 
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เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย หมวด 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

2. งานส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

อปท. มีการด าเนินการในการ
ส่ ง เส ริ มคุณภาพชี วิ ตทั้ ง ใน
การศึกษา การสาธารณสุข การ
ส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริม
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันใน
สังคมในการเข้าถึงโอกาสใน
ด้ านต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใน เด็ กแล ะ
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ พิ การ  และผู้ ไ ร้ ที่ พ่ึ ง  และ
ค านึงถึง 

การศึกษา 15 6 40 

ส่งเสริมสตรีและ
ครอบครัว 

5 3 60 

งานสาธารณสุข 25 23 92 

การส่งเสริมกีฬา 15 15 100 

การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

10 10 100 

การส่งเสริม
ผู้สูงอายุ 

10 10 100 

การส่งเสริม 
ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ไรที่พ่ึง 

15 15 100 

รวม 95 82 86.31 
3. การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

อปท. มีการด าเนินการเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ใ น ด้ า น กิ จ ก า ร ต ล า ด  ก า ร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ส่ ง เสริมการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 

การส่งเสริม
อาชีพ 

10 6 60 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

5 3 60 

การส่งเสริม
ตลาด 

อบต.คูบัวไม่มีตลาด 
จึงไม่ต้องประเมิน 

 

รวม 15 9 60 
4. การส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อปท. มีบทบาทในการส่งเสริม 
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และ

ศาสนา 
5 5 100 

ส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

5 5 100 

รวม 10 10 100 
5. การจัดระเบียบ
ชุมชน และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

อปท. มีการเตรียมพร้อมรับ   
สาธารณภัย มีบทบาทในการ
ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  มี
บทบาทในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพ่ือร่วมรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

15 11 73.33 
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เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย หมวด 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

  การป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
15 11 73.33 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย

ในชุมชน 
5 3 60 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 
5 3 60 

รวม 25 17 68 
6. การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

อปท. มีการด าเนินการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเ พ่ือสร้ า งความ
ยั่งยืนในการพัฒนาและสร้าง
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

15 11 73.33 

น้ าเสีย 
(ตัวชี้วัดน าร่อง) 

20 9 45 

ขยะ 40 23 57.50 

  รวม 55 34 61.81 
รวมคะแนนด้านที่ 4 250 194 77.60 

 

 เกณฑ์การประเมินในด้านที่ 4 ที่ไม่ได้คะแนน หรือได้คะแนนเพียง 1 คะแนน 

 1. หมวดโคร้างพ้ืนฐาน ด้านถนน  ทางเท้า และทางเดิน  
 - เกณฑ์การประเมินร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินได้ 1 คะแนน เนื่องจาก อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ก าลั ง
จัดเตรียมเอกสาร คาดว่าจะส่งให้ทางอ าเภอเมือง  
 2. หมวดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมวดย่อยที่ 1 ด้านการศึกษา  
 - เกณฑ์การประเมินร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาของ อปท. ผมการประเมิน
ไม่ได้คะแนน เนื่องจากการคิดร้อยละในการนี้ไม่รวมงบประมาณด้านอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนและงบประมาณด้านอาหารเสริม (นม) ท าให้ค านวณร้อยละได้เพียง 1.71 ซึ่งน้อย
กว่าร้อยละ 3 จึงไม่ได้คะแนน 
 3. หมวดที่ 6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมวดย่อยท่ี 3 ขยะ  
 - เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ ผลการประเมิน ไม่ได้
คะแนน เนื่องจากไม่มีแผนการด าเนินการรักษาความสะอาด และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ฯ 
 - เกณฑ์การประเมิน การจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ายอาสาสมัครเพ่ือรณรงค์ขับเคลื่อนการด าเนินการ
เรื่องขยะ ผลการประเมินได้ 1 คะแนน เนื่องจาก มีการจัดตั้ง/กลุ่มเครือข่ายแต่ไม่มีการด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานหรือการขับเคลื่อนใด ๆ ของกลุ่ม/เครือข่าย 
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 - เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ ผลการประเมินได้
คะแนน 1 คะแนน เนื่องจาก ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว ไม่มีการจัดตั้งชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย 
 

มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว ในงานบริการ 4 งาน ได้แก่ 1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2) งานส่งเสริมภาค
ประชาชนในท้องถิ่น 3) งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และ 4) งานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขต อบต. โดย
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ คือ  

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนให้บริการ 
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 

เป็นผู้รับบริการในแต่ละงานที่ศึกษาจ านวนผู้ให้ข้อมูลงานละ 278 คน รวม 1,112 คน ผลจาการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 

 รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.63 92.60 มากที่สุด 
2. งานส่งเสริมภาคประชาชนในท้องถิ่น 4.60 92.00 มากที่สุด 
3. งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 4.63 92.60 มากที่สุด 
4. งานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขต อบต. 4.61 92.20 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 4.62 92.40 มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
 1. ควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถในการ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 2. ควรใช้ผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อก าหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรือ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  
 3. ควรก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการเปิดช่องทางให้สาธารณชนได้รับทราบ 
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา และการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีการด าเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน 
 
 

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(๔)  ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน มักจะเกิดพายุฤดูฝน และเกิดวาตภัย ท าให้บ้านเรือนที่

อยู่อาศัย โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ได้รับความเสียหาย 
(5)  มีขยะมูลฝอยในแหล่งชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน และตามหมู่บ้านจัดสรร 

อุปสรรค 
(๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
(2)  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้ 
(3)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้

คงทนถาวรได้  

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
(๓)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากขึ้น 
(4)  เห็นควรจัดให้มีงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือเก็บขยะมูลฝอยให้ได้

ปริมาณที่มากกว่าเดิม 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  ด้าน ผลสัมฤทธิข์องภารกจิ คุณภาพของภารกจิ ความคุ้มค่าของภารกิจ ความพึงพอใจของประชาชน 
๑. การบริหารการจัดการ 1) ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารของ 

ทางราชการ   
2) ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในเสนอ
ปัญหา ความต้องการของชุมชน 
3) ประชาชนไดร้ับบริการที่รวดเรว็ 
4) ประชาชนไดร้ับบริการที่ดีขึ้น 
5) ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้บริการจากองค์การบรหิารส่วนต าบล 

1) ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสารที่
ถูกต้อง  
2) ปัญหาของชุมชนไดร้ับการแกไ้ข  ตรงจุด 
3) ประชาชนไดร้ับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ลดลง     
2) ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
3) สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ 92.60 
 

๒. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 1) การบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ประชาชนไดม้ีโอกาสเข้าร่วมและ
รับทราบในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3) การด าเนินงานของสภาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเปน็ไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

1) การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส 

1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับภารกจิที่เพิ่มขึ้น  

- ยังไม่ไดส้ ารวจความพึงพอใจ 

๓. การบริหารงานการเงินและการคลัง 1) มีสถานะการคลังที่ด ี 1) การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ค่าใช้จ่ายเหมาะสมเมื่อเทียบกบัภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้น 

- ยังไม่ไดส้ ารวจความพึงพอใจ 
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ๔ ด้าน  
ตามแบบประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Local Performance Assessment :  LPA) : (สถ-อปท)  ประจ าปี 2560 
 เกี่ยวกับ :  ๑) ผลสมัฤทธิข์องภารกิจ   ๒) คุณภาพของบริการ  ๓) ความคุ้มค่าของภารกิจ  ๔) ความพึงพอใจของประชาชน 



 
 ด้าน ผลสัมฤทธิข์องภารกจิ คุณภาพของภารกจิ ความคุ้มค่าของภารกิจ ความพึงพอใจของประชาชน 

๔. การบริการสาธารณะ 
(๑) ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา้ 1) ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 
1) มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 1) เศรษฐกิจดีขึ้น 

2) อุบัติเหตลุดลง 
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙2.60 

(๒) ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 1) ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

1) ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัย 

1) ขโมยลดลง ไม่เกดิอาญชยากรรม - ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙2.60  

(๓) ด้านระบายน้ า 1) ชุมชนมีน้ าท่วมขังน้อยลง 1) โรคติดต่อ โรคระบาดลดลง 1) อัตราการเจ็บป่วยจากโรคระบาด 
โรคตดิต่อลดลง 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙2.60 

(๔) ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 1) มีน้ าใช้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค 

1) มีน้ าที่มีคณุภาพ  1) ปัญหาการขาดแคลนน้ าลดลง 
 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 ร้อยละ  92.60  

(๕) ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 1) เด็กได้รับการช่วยเหลือและพฒันา
ศักยภาพให้สูงข้ึน 

1) เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ให้ทัดเทียมกัน 

1) เด็กมีความรู้ มีพัฒนาการ และ
ศักยภาพสูงขึ้น 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙3.20 

(๖) ด้านการส่งเสริมกีฬา 1) เด็ก เยาวชน และ ประชาชนใน
ชุมชนได้เล่นกีฬาและมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกัน 

1) เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทุกคน
ได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่กีฬา 

1) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและร่างกายสดใส ภาวะเครียด 
ลดลง 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 ร้อยละ  92.60 

(๗) ด้านการส่งเสริมผู้สูงอาย ุ 1) ผู้สูงอายุในเขตองค์การบรหิารส่วน
ต าบลคูบัว ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพตามหลักเกณฑ์ทุกคน 
2) ผู้สูงอายไุดร้ับการตรวจสุขภาพ 

1) ไดร้ับการสงเคราะหไ์ม่เกินวันที่ ๑๐ 
ของทุกเดือน  
2) ผู้สูงอายไุดร้ับการรักษาสุขภาพ 
 

1) ผู้สูงอายมุีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภาระ
ค่าใช่จ่ายลดลง 

- ยังไม่ไดส้ ารวจความพึงพอใจ 

 (๙) ด้านงานสาธารณสุข 1) โรคติดต่อ โรคระบาดในชุมชนลดลง   1) การป้องกันและการระงับโรคที่
เกิดขึ้นไดร้วดเร็ว   

1) ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลดลง 
ค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลลดลง 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙๓.4 

(๑๐) ด้านการส่งเสรมิการพัฒนาสตร ี 1) สตรีได้รับการส่งเสริมใหม้ีบทบาท
ทางสังคมมากข้ึน 

1) การเปดิโอกาสให้กับสตรีในการเข้า
ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เช่นเวทีผู้น า   
เวทีชาวบ้าน  กิจกรรมกลุม่สตร ี

1) กลุ่มสตรมีีความเข้มแข็ง ชุมชน
เข้มแข็ง 

- ยังไม่ไดส้ ารวจความพึงพอใจ 

(๑๑) ด้านการส่งเสรมิอาชีพ 1) ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมอาชีพ
และน าความรู้มาพัฒนาอาชีพ 

1) ประชาชนมีอาชีพท่ีสามารถเลีย้ง
ครอบครัวได้เพียงพอ 

1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ยังไม่ไดส้ ารวจ 
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ด้าน ผลสัมฤทธิข์องภารกจิ คุณภาพของภารกจิ ความคุ้มค่าของภารกิจ ความพึงพอใจของประชาชน 
(๑๒) ด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1) ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลอื
เกี่ยวกับสาธารณภัยทุกคนทุกครัวเรือน 

1) การช่วยเหลือทันทีที่ประชาชน 
ประสบภัย 

1) ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

- ยังไม่ไดส้ ารวจ 
 

(๑๓) ด้านการส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

1) ประชาชนยังคงยึดถือปฏิบตัิตาม
ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น   

1) มีศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงามและยังคงอยู่ในชุมชน 

1) คนรุ่นหลังสามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่าต่อสังคม 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙๓.4 

(๑๔) ด้านการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 1) มีนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปมา
ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

1) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้มาท่องเที่ยว  
เช่นงานประเพณไีท –ยวน และ       
การทอผ้าจก 

1) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่าย
ผ้าจก และสินค้าท้องพถ่ินให้กับ
นักท่องเที่ยว 

- ยังไม่ไดส้ ารวจ 

 (๑๕) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังคง
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ีดี   

1) การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมไม่กระทบกับคนในชุมชน 

1) ประชาชนและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ของการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ 92.20 

(๑๖) ด้านการศึกษา 1) เด็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 

1) เด็กได้รับศึกษาทีไ่ดม้าตรฐาน 1) ลดภาระต่างๆ และค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง  

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
  ร้อยละ ๙๓.4 

(๑๗) ด้านการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย 

1) ไม่มีการเกดิอัคคีภัยเกิดขึ้นในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1) ประชาชนรูส้ึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 

1) ไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

- ยังไม่ไดส้ ารวจ 
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข  

โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 
 

ภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ข้อสั่งการนายก อบต. 
1) การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ 
จุดบริการ (หน่วยงาน) 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการด าเนินการ - ให้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงใจ/ไม่พึง
พอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ให้เริ่มตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป 

 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ โดยน าแบบประเมิน
จากส านักงานปลดั ฯ ไปด าเนินการ ณ จุดให้บริการ
ของแต่ละส่วนราชการ 
 อื่นๆ ............................................................ 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 

2) การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 
 
 
 
 

- บุคลากรไม่ได้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ทุกสายงาน 

- จัดส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมตามหลักสูตร อย่าง
น้อยปีละ 1 หลักสตูรต่อคน 

 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดส่งบคุลากรเข้ารับการ
อบรมให้ครบทุกสายงาน 
 อื่นๆ ............................................................. 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
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ภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ข้อสั่งการนายก อบต. 

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร - จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้มีเพิ่ม
มากขึ้น 

 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดท าโครงการที่เป็นการ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร อย่าง
น้อย 4 – 5 กิจกรรม/โครงการ 
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 

4) การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ใหค้วามสนใจในการเข้า
รับการฝึกอบรม 

- จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภา อบต. อย่างน้อยปีละ  
1 โครงการ 

 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต. อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
5) การจัดเก็บรายได ้ - ไม่มีการจัดท าแผนทีภ่าษ ี

- อัตราการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
และภาษีบ ารุงท้องที่ เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 1 
 
 

- ด าเนินการจดัท าแผนที่ภาษ ี
- เร่งหามาตรการในการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 ให้กองคลังไปด าเนินการหาแนวทางหรือมาตรการ
ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
6) การบริหารเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  
น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
 

ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนเบิกจ่าย 

 ให้ทุกส่วนราชการ ด าเนินการ 
 อื่นๆ .......................................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
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ภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ข้อสั่งการนายก อบต. 
7) ถนนในความรับผดิชอบของ อปท.ที่ได้ลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่น 
 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเตรยีมเอกสาร - ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2560  

 ให้กองช่างด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
 อื่นๆ .......................................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 

5) การจัดเก็บรายได ้
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการจัดท าแผนทีภ่าษ ี
- อัตราการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
และภาษีบ ารุงท้องที่ เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 1 
 
 

- ด าเนินการจดัท าแผนที่ภาษ ี
- เร่งหาแนวทางหรือมาตรการ ในการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 ให้กองคลังไปด าเนินการหาแนวทางหรือมาตรการ
ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 อื่นๆ ........................................................ 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 

6) การศึกษา 
 
 
 

- การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศกึษาของ 
อปท. ไม่ถึงร้อยละ 3 

- ด าเนินการเบิกจา่ยให้ให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย 

 ให้กองการศึกษา ฯ ด าเนินการ 
 อื่นๆ ........................................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 

7) ด าเนินการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ - ไม่มีแผนด าเนินการรักษาความสะอาด และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน ฯ 

- จัดท าแผนการด าเนินการรักษาความสะอาด
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน 

 ให้ส านักงานปลัด ฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และ
รายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบ 
 อื่นๆ .......................................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
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ข้อเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 

ภารกจิของ อบต. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงาน ข้อสั่งการนายก อบต. 
1) การก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกลู  
(การจัดเก็บขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

1) ไม่มีการคัดแยกขยะจาก 
บ้านเรือน 
2) ยังมีขยะในชุมชนที่ยังจัดเก็บไม่
หมด 
3) ประชาชนยังท้ิงขยะไม่ถูกท่ี  
ไม่ทิ้งลงถังขยะที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เตรียมให ้

1) เห็นควรให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ความรู้แก่ประชาชนในเรือ่ง
ของการคัดแยกขยะก่อนลงถังขยะ 
2) ประชาสมัพันธ์รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกเพื่อลดปรมิาณขยะ  
3) ให้ท้ิงขยะลงถังขยะ 
  

1) ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ สาธิตการคัดแยก
ขยะ 
2) ประชาสมัพันธ์รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกเพื่อลดปรมิาณขยะ 
3) ประชาสมัพันธ์ให้ท้ิงขยะลงถังขยะ 
  

 ใหส้ านักงานปลัด ฯ ด าเนินการ 
1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก 
ขยะ สาธิตการคัดแยกขยะ 
2) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ 
ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ 
3) ประชาสัมพันธ์ให้ท้ิงขยะลงถังขยะ 
 อื่นๆ ......................................................... 

....................................................... 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

2) จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีต าบลคูบัว 

1) ภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ต าบล คู
บัว มีขยะและต้นไม้ ต้นหญ้าขึ้นรก
ร้างทั้งบริเวณสองข้างทาง 

1) เห็นควรปรับปรุงภมูิทัศน์ของ
พื้นที่สาธารณะใหส้ะอาดสวยงาม  

1) ด าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปดแูล
สวนสาธารณะ ท าความสะอาดตัด
หญ้าที่ขึ้นรก    

 ให้กองช่าง และส านักงานปลัดฯ  
เร่งด าเนินการโดยเร็วด าเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ดูแลสวนสาธารณะ ท าความสะอาด 
ตัดหญ้าที่ขึ้นรก       
 อื่นๆ ......................................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
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ภารกจิของ อบต. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงาน ข้อสั่งการนายก อบต. 

3) การจัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ า 

1) บ้านเรือนยังมีน้ าท่วมขังซ้ าซาก
เนื่องจาก ไม่มีทางระบายน้ า ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังหากฝนตกหนักเป็น
เวลานาน 

1) เห็นควรด าเนินการก่อสรา้ง 
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อสามารถระบายน้ าได้สะดวก และ
รวดเร็ว 
2) เห็นควรขดุลอกคลองไสไ้ก่ เพือ่
ก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า ให้
เปิดทางน้ าไหลผ่านไดส้ะดวก 

1) ด าเนินการก่อสรา้งรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
2) ด าเนินการขุดลอกคลองไส้ไก่  
 

 ให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัวบัว 

2) มีรางระบายน้ าหลายจดุที่ช ารดุ 
อาจเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนได้รบั
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
ต้องระมัดระวังจุดที่ช ารดุ  

1) เห็นควรเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพปกติ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ให้กับประชาชน 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม 
 

 ให้กองช่างเร่งด าเนินการโดยเร็ว   
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
4) การจัดใหม้ีไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ และบ้านเรือนมไีฟฟ้าใช้
ครบทุกหลังคาเรือน   

3) ยังมีถนนและจุดเสี่ยงท่ียังไม่
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้
ประชาชนสะดวกและปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
 

1) เห็นควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณถนนและจดุเสี่ยง 
2) เห็นควรพิจารณาขยายเขตไฟฟ้า 

ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน
และจุดเสีย่ง 
 
 
 

 ใหก้องช่างเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
5) การจัดใหม้ีและบ ารุงรักษา 
ทางบก 

2) ถนนในชุมชนมีสภาพขรุขระสกึ
กร่อนอยู่หลายสาย 

2) เห็นควรปรับปรุงสภาพถนน 
ให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนนในเขตชุมชนให้มี
สภาพดีขึ้น 
 

 ให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
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ภารกจิของ อบต. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข การพัฒนาการปฏิบัติงาน ข้อสั่งการนายก อบต. 
 2) มีถนนหลายจุดที่ช ารดุ ประชาชน

ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้

1) เห็นควรเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพปกติ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ให้กับประชาชน 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม  ให้กองช่างเร่งด าเนินการโดยเร็ว  
ให้จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม และด าเนินการ
ซ่อมแซม   
 อื่นๆ ......................................... 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
3. การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้        
(การช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง)  

1) ยังมีประชาชนจ านวนหลายรายที่ยัง
ไม่มีที่อยู่อาศัยทีม่ั่นคงแข็งแรง 

1) เห็นควรด าเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง
ให้กับประชาชนท่ียากจน ยากไร้   

1) ด าเนินการประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 
-  คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบผู้ที่
ถูกคัดเลือก 
-  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ที่
ได้รับคัดเลือก 

 ให้งานกองช่าง และงานสวัสดกิารและ
พัฒนาชุมชนด าเนินการประชาคมชุมชนเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 
-  ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบผู้ที่ถูก
คัดเลือก 
-  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 
 อื่นๆ .............................................. 

............................................. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
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