
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Local  Performance Assessment  :  LPA) ประจําป ๒๕๕๙

ดานที่ ๑ การบริหารจัดการ  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ที่ทําการเทศบาล
ตําบลดานเกวียน, ดานที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง   และดานที่ ๔ การบริการสาธารณะ  เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และดานที่ ๒
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ที่ทําการเทศบาล

ตําบลโชคชัย

ดานที่ ๑ ดานการบริหารจัดการ
คะแนนเต็ม ๑๗๐ คะแนน  ได ๑๕๗ คะแนน  คิดเปน ๙๒.๓๕ %
ขอ ๑.๒ การจัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของอปท.

- จัดทําปฏิทินการออกประชาสัมพันธงานตางๆ  ประจําป  เชน การประชาสัมพันธ
เรื่องการจัดเก็บภาษีตางๆ, ประชาสัมพันธรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  การ
ประชาคมแผน  การจายเบี้ยยังชีพ  ฯลฯ แลวบันทึกรายงานการออกไป
ประชาสัมพันธงานตางๆ พรอมภาพถาย

ขอ ๑.๔ การรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
- จะตองรายงานภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม

ขอ ๑.๖ อปท.มีการบริหารงบประมาณ
- เม่ือมีเงินเขามากองคลังตองรายงานเจาหนาท่ีงบประมาณทราบผานนายกองคการ

บริหารสวนตําบล แลวเจาหนาท่ีงบประมาณเรียกประชุมมอบหมายงานให  พัสด/ุ
กองชางดําเนินการ

- ป ๒๕๕๘ กันเงินมากเกินไป ทุกปเงินอุดหนุนจะเขาตั้งแตเดือน  ธันวาคม แลว
มันชาตรงไหน ใหเรงดําเนินโครงการอยาใหมีการกันเงินมากหนัก  อบต.วังน้ํา
เขียวดําเนินโครงการเสร็จตั้งแตเดือนมีนาคมแลว  ไมทราบวาท่ีนี้ชาท่ีไหน  อยางไร
ท่ีใคร ใหมีการประชุมติดตามงานทุกเดือน

- ถามีลูกหนี้เกิน ๑๐ ป  ใหจําหนาย  ใหไปดูตัวอยางท่ี  เทศบาลตําบลจอหอ  คุณ
วราภรณ  หญาปลอง จําหนายผูท่ีไมมาเสียภาษี

ขอ ๒.๑ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน
- ทําคําสั่งคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนใหมีสวนราชการรวม

ดวย  เชน พัฒนากร  เกษตรอําเภอ  ปลัดอําเภอ ฯลฯ
- แผนชุมชน  ใหมี  ครู  ผอ.รพสต. ฯลฯ  รวมดวย ถายภาพใหมีรูปครู

ผอ.รพสต. ฯลฯ
- ประชุมระดับตําบลใหเชิญพัฒนาการอําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปลัดอําเภอ  หัวหนา

สวนราชการ  ฯลฯ  รวมดวย



-๒-

ขอ ๒.๒ ทําตารางเปรียบเทียบโครงการในแผนชุมชนมาบรรจุลงแผนพัฒนาสามปใหละเอียด
ในแตละยุทธศาสตร แตละแนวทางการพัฒนา

ขอ ๒.๓ ใหมีการประชุมทบทวนแผนสามปวามีโครงการใด ดําเนินการไปแลว  โครงการใดยัง
ไมดําเนินการ

ขอ ๒.๔ คําสั่งแผนใหทําทุกป  ใหคณะกรรมการเปนปจจุบัน  ในเลมแผนฯใหใสประกาศใช
แผนฯ รายงานการประชุมสภาฯ  เห็นชอบในภาคผนวกดวย ทําคําสั่งการออก
ประชาคมแผนดวย

ขอ ๒.๕ ใหทําตารางเปรียบเทียบโครงการ  ในการนําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาทํา
ขอบัญญัติ

ขอ ๒.๗ ใหทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนากับลูกนองดวย
ขอ ๒.๘ โครงการบูรณาการรวมกับอปท.อ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน เขียนโครงการรวมกับใหเห็น

ดวย  เชน  โครงการปลูกปาฯ  ทําคําสั่ง  ก็ใหมี  พช. กศน. โรงเรียน ดวย มี
ภาพถาย หนวยงานตางๆท่ีมารวมดวย
ขอ ๓.๒ รอยละของงบประมาณท่ีอปท.ประหยัดได ใหเจาหนาท่ีพัสดุตอรองราคาลงบางคุยกับ

ผูรับจาง  เพราะประหยัดงบประมาณไดเปอรเซ็นนอยมาก
ขอ ๔.๑ การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ใหเอาแบบฟอรมการขออนุญาตกอสรางลงในเวป

ไซต แบบฟอรมตางๆ
ขอ ๔.๒ การมอบอํานาจใจการตัดสินใจ ใหสรุปรายงานใหนายกฯทราบวาปลัดหรือผูท่ีไดรับ

มอบอํานาจเซ็นเอกสารก่ีเรื่องทุกสิ้นเดือน นายกฯมอบอํานาจแลวไมตองเสนอนายกฯ
ใหผูไดรับมอบอํานาจลงนามไดเลย
- ในการทําคําสั่งถามอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการอะไร  ใหเจาหนาท่ีเซ็น

รับทราบในคําสั่งดวย ทุกคําสั่ง

ขอ ๖.๔ ถามีเรื่องรองเรียนหลายครั้ง  เชน  การซอมไฟฟา  ใหแจงท่ีประชุมสภาทราบ
-สรุปการซอมไฟใหนายกฯทราบทุกสิ้นเดือน

ดานที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
คะแนนเต็ม ๑๘๐ คะแนน  ได ๑๖๖ คะแนน  คิดเปน ๙๒.๒๒ %
๑. งานบริหารงานบุคคล

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน  ใหทําประกาศการลา   มาสายมาประกอบการเลื่อนข้ัน
ดวย

- การประกาศผลการประเมินตองใหสอดคลองกับผลท่ีได  ไมใชประกาศผลการ
ประเมินไดดีเดน  แตไดเลื่อนข้ันแค ๐.๕ ข้ัน ไมสัมพันธกัน  ฉะนั้นตอง
ดําเนินการประกาศผลการประเมินกับผลท่ีไดเลื่อนตองสอดคลองกัน
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- การลงเวลาปฏิบัติราชการใหนับเปนป  พ.ศ. เริ่ม  มกราคม – ธันวาคม ในสมุด
ลงเวลาตองเวนวันหยุดดวย  เชน  วันหยุดราชการวันเสาร ๑ วัน,
วันหยุดราชการหยุดชดเชยวันเขาพรรษา ๑ วัน  ฯลฯ

- การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน  ใหติดตามผลการดําเนินงานดวย  วาดําเนินการไปถึงไหนแลว
เรียบรอยหรือยัง ถึงข้ันตอนไหน เชน  ติดตามการประชาคมแผนฯ  การจัดเก็บ
ภาษี  การจัดทําแผนท่ีภาษีฯลฯ ติดตามทุกเดือนจนเสร็จเรียบรอย

๒. การดําเนินกิจการของสภาทองถ่ิน
- การติดประกาศ/คําสั่งในสมุดติดประกาศ/คําสั่งใหเอาตัวจริงติด
- การจัดทําประกาศ  มีรายละเอียดดังนี้

๑) ครุฑ
๒) ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓) เรื่อง
๔) ระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี
๕) จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
๖) ประกาศ  ณ วันท่ี................................
๗) ผูลงนาม

- การจัดทําคําสั่ง/ประกาศ  ตองอางระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ีกอน ท่ีเราทํา
ไดกอน แลวคอยดําเนินการ

ดานที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
คะแนนเต็ม ๑๙๕ คะแนน  ได ๑๒๗ คะแนน  คิดเปน ๖๕.๑๒ %
๑. การจัดเก็บรายได

๑.๑ การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของเสียงตามสาย  ในการจัดทําหนังสือ
สง ใหแนบสิ่งท่ีสงมาดวยเปนหลักฐานและวิธีการจัดเก็บภาษี  ใหผูใหญบานประชาสัมพันธ
ให
๑.๒ การบันทึกขอมูลผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีในระบบ e-laas ใหบันทึกจํานวนผูอยูในขายท่ี
ตองเสียภาษีกับรายละเอียดผูชําระภาษี (กค๑) ในระบบ e-laas ใหตรงกับรายละเอียดผู
ชําระภาษี (กค๑) ในระบบมือ

- ในระบบมือ (กค๑) มีจํานวน ๒,๒๓๘ ราย
- ในระบบ e-laas มีจํานวน ๒,๑๓๑ ราย
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๒. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
๒.๑ การจัดสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ  จะตรวจสอบจากประทับตรา

ประจําวันท่ีทําการรับฝากของไปรษณีย
๓. การตรวจสอบภายใน

๓.๑ ใหดําเนินการตรวจสอบอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
- จัดทําหนังสือแจงผลการดําเนินการเขาตรวจ
- ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ (แตละสวนดําเนินการ)
- แตละสวนจัดทําบันทึกแจงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  แจงการแกไขวาได

แกไขอยางไร
- ถาหลังจากการตรวจครั้งท่ี ๒ แลวยังมีจุดเสี่ยงท่ีตองแกไข ใหทําการนําไป

ติดตามในปถัดไป

การบริหารดานงบประมาณ
- เม่ือมีการรับเงินอุดหนุนทุกครั้ง ใหกองคลัง จัดทํารายงานใหเจาหนาท่ี

งบประมาณทราบทุกครั้ง

ดานการบริหารการเงินและบัญชี
- การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน  การบันทึกขอมูลในระบบ e-laas ดานรับ –

ดานจาย  ยอดตองตรงกับ  การบันทึกบัญชีมือ  เปรียบเทียบกับสมุดเงินสด/ทะเบียนรายรับ
และสมุดเงินสดจาย

ดานที่ ๔ การบริการสาธารณะ
คะแนนเต็ม ๒๙๐ คะแนน  ได ๒๖๕ คะแนน  คิดเปน ๙๑.๓๘ %

- ดานการสงเสริมการทองเท่ียว  ใหจัดทําศูนยขอมูลแหลงทองเท่ียว
- จัดทําแผนในการสงเสริมการทองเท่ียว
- ดานสิ่งแวดลอมเวลาทําแผนจะตองทําหนังสือรวมกับหนวยงานอ่ืนดวย
- การจัดโครงการจางๆ  จะตองมีรายชื่อผูเขารวมโครงการ  แนบโครงการดวย

คะแนนเต็มทั้งสิ้น ๘๓๕ คะแนน   ได ๗๑๕ คะแนน  คิดเปน ๘๕.๖๓ %




