
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง (สํานักปลัดฯ) 
 

ที่ ปจ 75801/-                             วันที่  3 กันยายน  2564  
 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2564    
เรียน    นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองแสง 

1. เรื่องเดิม 
 ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี ไดแจงการดําเนินโครงการปะเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2564 โดยจัดใหมีทีมประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จํานวน 5 ดาน และมีการติดตามผลการปฏิบัตริาชการที่สําคัญตามแบบที่กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด โดยจังหวัดปราจีนบุรีไดมีการแตงตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอประจันตคาม ดังนี ้

1.นางสาวจุฑารัตน คลังเกษม ผูอํานวยการกลุมงานการเงินและบัญชี 

2.นายธีรเดช สมบัติม ี  ปลัด อบต.เนินหอม 

3.นายวิชัย ปรางคจันทร  ทองถิ่นอําเภอกบินทรบุร ี

4.นางสาวพิชญารัตน สุวรรณสิทธิ์ นักสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดนําแฟมงานไปสงใหแกทีมประเมิน ในวันอังคารท่ี 
17 สิงหาคม 2564 

2. ขอเท็จจริง 
 ทีมประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินฯ โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดสงแฟมงาน ใน

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ผลปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ผานเกณฑประเมินเพียง 4 
ดาน และ ไมผานเกณฑประเมิน 1 ดาน โดยแยกคะแนนประเมินแตละดาน ดังนี ้

ดานท่ี 1 การบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 110 คะแนน ได 92 คะแนน คดิเปน 80.00 % 

ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 59 คะแนน คิดเปน 
59.00% 

ดานท่ี 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 185 คะแนน ได 143 คะแนน คิดเปน 
77.30 % 

ดานที ่4 การบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 350 คะแนน ได 232 คะแนน คิดเปน 66.58% 

ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได 43 คะแนน คิดเปน 66.16 % 

 
 
 
 

/สรุปผล.... 
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 สรุปผลการเปรียบเทียบการตรวจประเมินฯ ประจําป 2563 และ 2565 ในดานตางๆ ดังนี ้
  

ดานที่ 1 การบริหารการจัดการ 
 
ผลการเปรียบเทียบ คะแนนที่ได 

 
ลดลง 5.45 % 

ประจําป 2563 ประจําป 2564 
85.45% 80.00 % 

 
ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

 
ผลการเปรียบเทียบ คะแนนที่ได 

 
ลดลง 13.38 % 

ประจําป 2563 ประจําป 2564 
72.38 % 59.00% 

 
 ดานที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
 

ผลการเปรียบเทียบ คะแนนที่ได 
 

เพิ่มขึ้น 4.28 % 
ประจําป 2563 ประจําป 2564 

73.02 % 77.30 % 
 
 ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ 
 

ผลการเปรียบเทียบ คะแนนที่ได 
 

เพิ่มขึ้น 5.96% 
ประจําป 2563 ประจําป 2564 

60.62 % 66.58% 
  

ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล 
 

ผลการเปรียบเทียบ คะแนนที่ได 
 

เพิ่มขึ้น 4.35 % 
ประจําป 2563 ประจําป 2561 

61.81 % 66.16 % 
 

จากการเปรียบเทียบผลการประเมินจะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดผานการประเมิน
เกิน 60 % เพียง 4 ดาน และ ไมผานการประเมินเกิน 60 % คือ ดานที่ 2 กรบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
และเมื่อพิจารณาดูรอยละของคะแนนที่ไดจากดานที่ผานการประเมิน ปรากฏวาไดคะแนนเพ่ิมขึ้น 3 ดาน คือ ดาน
ที่ 3 ดานการบริหารการเงินและการคลัง,ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ,ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล และอีก 1 
ดาน ดานที่ 1 การบริหารการจัดการ ไดคะแนนลดลงจากปที่ผานมา  
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 สํานักปลัดฯ ไดทําการตรวจรายละเอียดตัวชี้วัดในแบบประเมินแลว จะเห็นไดวา ตัวชี้วัดหลายขอเปน
ตัวชี้วัดใหม หรือมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากหัวขอประเมินเดิม จึงไมสามารถสรุปไดวาการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงดอยลงแตอยางใด 
 

3. ขอเสนอเพื่อพจิารณา 
เห็นควรมอบ สํานักปลัดฯ รวบรวมแบบประเมินนําสงจังหวัดปราจีนบุรีและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ

ตอไป 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 
 (นางสาวณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล) 

นิติกรปฏิบัติการ 
 
ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดฯ............................................................................................................. 
 

อริยะ ไชยแสง  
(นายอริยะ ไชยแสง) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
ความเห็นปลัดฯ......................................................................................................................... 
 

อริยะ ไชยแสง 
 (นายอริยะ ไชยแสง) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

 
(      ) ทราบ/อนุมัติ 
(      ) ทราบ/ไมอนุมัติ เพราะ.................................................................................................... 
 
     อวยพร รุประมาณ 

(นายอวยพร รุประมาณ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
 
 


