
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(Local  Performance  Assessment  :  LPA)  ประจ าปี  ๒๕๖๔   

วันที่  ๑๖   สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
................................……… 

ด้านที่  ๑  ด้านการบริหารจัดการ   

คะแนนเต็ม  ๑๑๐  คะแนน  ได้  ๙๗  คะแนน  คิดเป็น    ๘๘.๑๘  % 
  -   ข้อร้องเรียน แนะน าการส่งหนังสือที่แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนให้อ้างถึงหนังสือของผู้ร้องเรียนด้วย    
                        และไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือจากศูนย์ด ารงธรรม ก็ต้องท าหนังสือแจ้งผู้ร้องหรือ  
                        หน่วยงานที่ได้รับหนังสือร้องเรียนว่าจะเข้าด าเนินการภายใน 15 วัน ก่อน แล้วค่อยแจ้งอีก  
                        ครั้งหลังด าเนินการเสร็จแล้ว 

- การตรวจสอบภายในให้ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งตรวจสอบย่อยด้วย 
- ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนหรือผู้อ านวยการกองท าข้อตกลงกับผู้บริหาร  จะ

เป็นเรื่องเก่ียวกับงานนโยบาย หรืองานที่จะด าเนินการก็ได้ แล้วแจ้งให้พนักงานในหน่วยงาน
รับทราบ 

ด้านที่  ๒  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได้  ๙๖  คะแนน  คิดเป็น  ๙๖  % 

- บันทึกข้อความ แจ้งเวียนเรื่องต่างๆ  ให้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงนาม 
- ในการลงนามในบันทึกข้อความ  ให้ลงความเห็นของ แต่ละสายบังคับบัญชาด้วย  และนายก 

ลงความเห็นสั่งการ  อนุมัติ   
เช่น  ความเห็นของหัวหน้าส านัก............................................................... 
      .....................เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................................................ 
 ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................... 
 ............อนุมัต/ิด าเนินการตามเสนอ................................................... 

-  การออกค าสั่ง  แนะน าให้ออกเป็นปีต่อปี  ง่ายต่อการตรวจสอบ 
- หนังสือขอเชิญประชุมสภา  สมัยที่  ๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ครั้งที่  ๑  

และครั้งที่  ๒  หนังสือเชิญประชุมสภาฯ  คนละฉบับกัน 
- การท าบันทึกข้อความ  ตรงส่วนราชการ  ให้เขียนงาน แล้วต่อด้วยส านัก กอง  เช่น  

งานพัสดุ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
- ให้ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา  ในเว็ปอบต.   

 



-๒- 

ด้านที่  ๓  การบริหารงานการเงินและการคลัง 

คะแนนเต็ม  ๑๖๕  คะแนน  ได้  ๑๕๐  คะแนน  คิดเป็น  ๙๐.๙๑  % 

 -  การจัดท ารายงานรับ – จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  ให้อปท.  ประกาศรายงานรับ –  

จ่ายเงิน   ประจ าปีงบประมาณนั้น  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  ให้เปิดเผย  
ณ  ส านักงานอปท.  เพ่ือให้ประชาชนทราบภายใน  ๓๐  วัน  และส่งส าเนารายงานรับ – จ่าย  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน  ๑๕  วัน 

- การโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณจากระบบ  (e-LAAS)  ให้ปริ้น 

จากระบบว่าอนุมัติการโอนงบประมาณวันไหนเพ่ือจะได้ตรวจสอบกับเอกสารการอนุมัติการโอน
งบประมาณว่าตรงกันหรือไม่ 

ด้านที่  ๔  การบริการสาธารณะ 

คะแนนเต็ม  ๓๖๐  คะแนน  ได้  ๓๔๑  คะแนน  คิดเป็น  ๙๔.๗๒  % 
 - ต้องการบังคับให้ตั้งข้อบัญญัติตลาดขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  เพื่อรองรับการ  
           ขออนุญาต  จัดท าตลาดของภาคเอกชน 

ด้านที่  ๕  ธรรมาภิบาล 

คะแนนเต็ม  ๖๕  คะแนน  ได้  ๔๗  คะแนน  คิดเป็น  ๗๒.๓๑  % 

- ท าประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

- ท าประกาศมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
- ท าประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- ท าประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย  มีส่วนร่วม  ในการส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริต 
- ท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ท าประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
- ท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
- ท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ท าประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- ท าประกาศมาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  

สมาชิกสภาท้องถิ่น  และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      คะแนนเต็ม   ทั้งสิน้   ๘๐๐  คะแนน   ได้   ๗๓๑  คะแนน   คิดเป็น  ๙๑.๓๗ %         



 

ขอรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท,ประจ าปี 2564  (LPA) 
ด้านที่  ๑  เต็ม  ๑๑๐  คะแนน  ได้  ๙๗  คะแนน  คิดเป็น  ๘๘.๑๘  % 
ด้านที่  ๒  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได้  ๙๖  คะแนน  คิดเป็น  ๙๖  % 
ด้านที่  ๓  เต็ม  ๑๖๕  คะแนน  ได้  ๑๕๐  คะแนน  คิดเป็น  ๙๐.๙๑  % 
ด้านที่  ๔  เต็ม  ๓๖๐  คะแนน  ได้  ๓๔๑  คะแนน  คิดเป็น  ๙๔.๗๒  % 
ด้านที่  ๕  เต็ม  ๖๕  คะแนน  ได้  ๔๗  คะแนน  คิดเป็น  ๗๒.๓๑  % 
คะแนนเต็ม  ๘๐๐  คะแนน  ได้  ๗๓๑  คะแนน  คิดเป็น  ๙๑.๓๗  % 

 

 

 

 

 


