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รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

โดย

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
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รายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและ
นิเทศงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปี ๒๕๕๗ ซึ่งผลคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ
มีดังนี้
๑.ด้านการบริหารจัดการ
หัวข้อประเมิน
๑.การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขแก่ประชาชน
๒.การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
๓.การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.การปรับปรุงภารกิจของ อปท.
๖.การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๗.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รวม
๒.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
คะแนน %

๕๐
35
๑๕

43
33
11

๑๕
๑๐
๑๕
๑๐

13
6
13
8

๑๕0

127 84.67

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
คะแนน %

๑.การบริหารงานบุคคล
๒.การดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

115
50

101
46

รวม

16๕

๑47

๓.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

๑.การจัดทํางบประมาณและการพัสดุ
๒.การจัดเก็บรายได้
๓.การบริหารการเงินและบัญชี
๔.การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
๕.การตรวจสอบภายใน

รวม

20
90
55
15
5
160

89.09

คะแนนที่ได้
คะแนน %
10
72
41
15
3
141 88.33
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๔.ด้านการบริการสาธารณะ
หัวข้อประเมิน
๑.ด้านถนนทางเดินและทางเท้า
๒.ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
๓.ด้านระบบระบายน้ํา
๔.ด้านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
๕.ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๖.ด้านการส่งเสริมกีฬา
๗.ด้านการส่งเสริมผูส้ ูงอายุ
๘.ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
๙.ด้านงานสาธารณสุข
๑๐.ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
๑๑.ด้านการส่งเสริมอาชีพ
๑๒.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓.ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น
๑๔.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖.ด้านการศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
๒๕
๑๕
๕
๑๐
๑๕
๑๕
3
8
๒5
๕
๑๐
๓๐
๑๕
20
30
225

คะแนนที่ได้
คะแนน %
20
13
5
10
10
3
3
๘
25
5
10
26
13
18
20
๑89

84

รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน คะแนนเต็ม 700 คะแนน ผลการประเมินได้ 604 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 86.29
จากที่ได้รับการตรวจประเมินของคณะทํางาน (core team) ปรากฏว่าด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ และ
ด้านที่ ๔ บางข้อได้ ๐ คะแนน และบางข้อยังได้คะแนนต่ํา
แนวทางในการแก้ไขตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมิน
1. การบริหารจัดการ
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
ซึ่งจากการประเมินผล อบตพลงตาเอี่ยม ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
84.67 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ดี และควรให้มีการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. เพื่อให้องค์กรมี
การวางแผนพั ฒนาท้ องถิ่น พัฒนาองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังมีการบริหารจัดการบางหัวข้อที่ ผลการ
ประเมินต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
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หัวข้อประเมิน 1. การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ข้อ ๑.๘ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณข้ามหมวด ผลการประเมินมีการโอน
งบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายกว่า ๖ รายการ คะแนนเต็ม5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารกําชับเจ้าของงบประมาณ สํานักงาน/กอง/ส่วน ตรวจสอบ
งบประมาณในหมวดเดียวกัน ก่อนที่จะการโอนงบประมาณรายจ่าย (ยกเว้นกรณีการโอนตามนโยบายรัฐบาล หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแลตามกฎหมาย และกรณีโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและดีเพิ่มมากขึ้น
หัวข้อประเมิน 3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ข้อ 3.2 การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มท.ว่าด้วยพัสดุ ฯ
ผลการประเมิน เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ2.5 ประหยัดได้ร้อยละ 0.43 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1
คะแนน
แนวทางแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการต่อรองกับผู้รับจ้างเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อการประหยัดงบประมาณของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
จากการประเมินผลอบตพลงตาเอี่ยม ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ
89.09 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรมีการปรับปรุงแผนอัตราและโครงการ เพื่อการพัฒนางานให้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
หัวข้อประเมิน 1. การบริหารงานบุคคล
ข้อ ๑.6 ตําแหน่งว่าง กรณีตําแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติว่าง ผลการประเมิน
มีการสรรหาตําแหน่งว่างแล้ว และรายงานผลให้จังหวัดทราบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 3 คะแนน ถ้าหาก
ต้องการได้คะแนนเต็มต้องไม่มีอัตราว่าง หรือมีแต่ได้ดําเนินการสรรหาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วงรอบ
แนวทางแก้ไข ควรตรวจสอบแผนอัตรากําลังและเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานว่าอัตรากําลังให้
เป็นไปตามแผนและหนังสือรายงานเหตุผล(ถ้ามี) กรณีตําแหน่งผู้บริหารว่างหากสรรหาแล้วไม่ได้ ต้องสรรหาใหม่
ภายใน 60 วัน อย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑.๑3 การประชุมส่วนราชการ การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 3 คะแนน เนื่องจากมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุมส่วนราชการและกําหนดกรอบตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการแต่ละบุคคลด้านปริมาณงาน และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามและรายงานผลใน
แต่ละเดือนจึงจะได้คะแนนเต็ม
แนวทางแก้ไข ควรการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเดือนละ
๑ ครั้ง มีการประชุมส่วนราชการและกําหนดกรอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการแต่ละบุคคล
ทางด้านปริมาณงาน และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามและรายงานผลในแต่ละเดือน
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ข้อ ๑.๑7 การพัฒนาบุคลากร อปท.ควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้ในสายงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน
ข้อ ๑.22 คุณภาพของงาน (Quality of work life) การทํางานขององค์กร ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 3 คะแนน เพราะมีการดําเนินกิจกรรม 2-4 กิจกรรม ถ้าหากต้องการได้คะแนนเต็ม
ต้องดําเนินกิจกรรมครบ 5 กิจกกรม ตามเกณฑ์การประเมิน
แนวทางแก้ไข ควรมีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงในหัวข้อตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดให้แก่องค์กร
หัวข้อประเมิน 2. การดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๒.8 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน
เพราะมีในรอบปีที่ผ่านมามีสมาชิกสภาได้รับการพัฒนาความรู้ในการฝึกอบรมจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 40
แนวทางแก้ไข ควรมีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงในหัวข้อตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดให้แก่องค์กร ซึ่งข้อที่ต้องแก้ไขคือการส่งเสริมให้สมาชิกสภา
ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
จากการประเมินผล อบตพลงตาเอี่ยม ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อย
ละ 88.33 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ควรให้มีการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. เพื่อให้
องค์กรมีการวางแผนพัฒนาองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังมีบางหัวข้อที่ผลการประเมินต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
หัวข้อประเมิน 2. การจัดเก็บรายได้
2.2 กรณีประเมินอบต.
(๑) การจัดเก็บรายได้
ข้อ 2.2.๑ มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 1 คะแนน เพราะมีการจัดทําไม่ครบตามหลักเกณฑ์
(3) ผลการจัดเก็บรายได้
ข้อ ๒.๒.๑8 อปท. มีลูกหนี้ผู้ค้างชําระภาษีเกินกว่า ๓ ปี เป็นอัตราร้อยละของผู้ชําระ
ภาษีปีปัจจุบัน ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน เพราะยัง มีลูกหนี้ค้างชําระ
หัวข้อประเมิน 3. การบริหารการเงินและบัญชี (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
3.1 การบริหารรายจ่ายระเบียบฯข้อ 59
ข้อ 3.2 การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณี
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนนเต็ม เพราะไม่มีการกันเงิน
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หัวข้อประเมิน 5. การตรวจสอบภายใน
ข้อ ๕.๑ อปท. มีผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นอิสระเป็นส่วนราชการ ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 3 คะแนน เนื่องจากได้แต่งตั้งบุคลากรใน อปท. ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน และมี
แผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ
แนวทางแก้ไข ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ
และมีแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ
4. ด้านการบริการสาธารณะ
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
จากการประเมินผล อบตพลงตาเอี่ยม ด้านบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งก็อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีมากขึ้น เนื่องจากยังมีบางหัวข้อที่ผลการประเมินต้องมีการปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้
หัวข้อประเมิน 1. ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า
ข้อ 1.5 ร้อยละของความยาวถนนลาดยา/คอนกรีต ต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความ
รับผิดชอบของ อปท.มีน้อยกว่าร้อยละ 70 คือ ร้อยละ 49.48 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน
แนวทางแก้ไข ควรตั้งงบประมาณหรือประสานงบประมาณในการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้น
หัวข้อประเมิน 5. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ข้อ ๕.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท.
นอกเหนือจากด้านกีฬาและการศึกษา ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน เนื่องจากได้น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา
แนวทางแก้ไข ควรตั้งงบประมาณในส่วนการศึกษาฯ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของงบรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มาก
หัวข้อประเมิน 6. ด้านการส่งเสริมกีฬา
ข้อ ๖.๑ และ 6.3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการส่งเสริมกีฬาของ อปท. ผลการ
ประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน ทั้ง 2 ข้อ เนื่องจากได้น้อยกว่าร้อยละ 3 ตามเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํามาก
แนวทางแก้ไข ควรให้มีการเพิ่มโครงการในข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านกีฬาให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนในตําบลพลงตาเอี่ยม เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันมาออกกําลังการเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
ตามมาด้วย
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หัวข้อประเมิน 12. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ 12.4 กิจกรรมเพื่อการวางแผนป้องกันอัคคีภัย ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ได้ 1 คะแนน เนื่องจากดําเนินการในการวางแผนการป้องกันแต่ไม่ได้ดําเนินการอย่างอื่น
หัวข้อประเมิน 15. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๕.๑ จํานวนกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนนเต็ม เนื่องจากได้จัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ตามเกณฑ์
การประเมิน

ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กําหนดการประเมินและทํางานตั้งแต่ตั้งคําสั่งแต่งตั้งมีผล
ในทางปฏิบัติ และได้รับทราบแนวทางจากเลขานุการฯ เพื่อประกอบการดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลดังนี้
๑.มีการแจ้งให้ทุส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการ โดยมีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบในการประกาศใช้และ
แผนการดําเนินการประจําปี ๒๕๕๗ (ระยะสั้น) และแจ้งให้ทุกส่วนทราบถึงการดําเนินการแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการทํางาน เช่น การมอบอํานาจการบริหารงานแนวใหม่ การ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการมีการมอบอํานาจในการบริหารให้กับรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทั้งสองคนตามภารกิจที่รับผิดชอบ และมีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่กรมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดดําเนินการฝึกอบรม
๓.มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างสม่ําเสมอ
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการ โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือนระหว่างผู้บริหารกับ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินการขององค์กร และรับมอบนโยบายการ
ทํางานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
๔.มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการ โดยมีการระดมความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ จาก
เวทีประชาคมหมู่บ้าน สู่ประชาคมตําบล กลั่นกรองเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผน อปท. และคณะกรรมการพัฒนา อปท. ขับเคลื่อน
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๕.มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู้แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการ โดยแปลงยุทธศาสตร์ เป็นแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ –
๒๕๕๙) สู่ข้อปฏิบัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนการดําเนินงาน ๒๕๕๗
๖.มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการ มีกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการคิดเห็น
ของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน และช่างทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
www.plongta-iam,com และ แฟนเพสเฟสบุ๊ค อบต.พลงตาเอี่ยม www.facebook.com/pages/อบต
พลงตาเอี่ยม
๗.มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและมีการประชาสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการโดยกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชน คือ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านจากการคัดกรองจากเวทีประชาคมหมูบ้าน โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
๘.มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทําและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดําเนินการและติดตามฯ และบันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e – Plan เสนอต่อ
ผู้บริหาร รายงานผลให้สภา องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลงตาเอี่ยม พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบ
๙.มีระบบรายงานที่สม่ําเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการโดยใช้ระบบรายงานผลการติดตามและการประเมิน
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น อ ป ท . ( http://eplan.thailocaladmin.go.th) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://www.laas.go.th)
๑๐.มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในที่ประชุมประจําเดือน
เพื่อการเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
๑๑.มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทําแผนพัฒนา
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม และคณะกรรมการการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลงตาเอี่ยม และมีการจัดประชุมประชาคมตําบลเป็นประจําทุกปีโดยให้ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่ร่วม
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนการพัฒนา
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๑๒.มีระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล:มีการดําเนินการ : มีการหมุนเวียนงานเมื่อเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีภารกิจไปอบรมที่จังหวัดหรือนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ก็สามารถทดแทนงานกันได้ทุกสิ้นปีจะมีการให้
รางวัลสําหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบล ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
๑๓.มีการให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์ประเมินผล : มีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการทํางานและรองรับการ
บริการประชาชน เช่น การจัดมุมหนัง จุดบริการน้ําดื่ม เก้าอี้นั่งรอรับบริการ ห้องน้ําสะอาด
๑๔.มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล:มีการดําเนินการมีการเสนอโครงการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
และดําเนินการตามโครงการ
๑๕.มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล : มีการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชน ๑ เรื่ อ ง คื อ การจดทะเบี ย นพานิ ช เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารตามอํ า นาจหน้ า ที่ โ ดยสํ า นั ก ปลั ด
ได้ให้บริการรับจดทะเบียนพานิช ในเวลา 1 ชั่วโมง ถ้าเอกสารพร้อม
16.มีการจัดทําแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
ผลการวิเคราะห์และประเมินผล : มีการดําเนินการโดยมีการจัดทําแผนและมาตรลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
๑7.มีการนําความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์และประเมิน : มีการดําเนินการปรากกฎว่ามีการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับสื่อ
สารสนเทศใหม่ๆ มีการนํา App Line มาใช้ในการติดต่อประสานงานการสื่อสารส่งข้อมูล ระหว่างกัน เพื่อเป็น
การประหยัดเอกสารและ การติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ที่ทําให้ไม่พลาดในการสนทนาระหว่างกัน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ
จากการประมวลผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯปรากกฎว่ามีบางด้านไม่สามารถทําคะแนนให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานได้ คือ ผลการประเมินเท่ากับศูนย์คะแนน ดังนั้น ควรดําเนินการตามแนวทางดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
๑. ก่อนดําเนินการไดๆควรมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการนั้นๆเสียก่อน
๒. จัดทํารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนพร้อมระบุตัวชี้วัดความสําเร็จด้วย
๓. ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
๔. ถ้ า หากภารกิ จ นั้ น ๆจะกระทบต่ อ ประชาชนให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการจะต้ อ งแก้ ไ ขบรรเทา
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการนั้นๆ
5. ควรบูรณาการภารกิจร่วมในกรณีมีความใกล้เคียงกันโดยมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
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๑. ทุกส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
2. ให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๓. หากมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรืออื่นใด ที่แจ้งแก่ส่วนราชการใดควรติดตามทุกกรณี
๔. ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ความคุ้มค่าของภารกิจ
๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างควรปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยโดยพิจารณาถึงผลที่จะได้รับเป็น
สําคัญ
๒. มีการติดตามประเมินความคุ้มค่าเป็นประจําเพื่อมิให้สูญเสียทรัพยากรการบริหาร
ความพึงพอใจของประชาชน
๑. รักษามาตรฐานด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

