
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
เรื่อง  การประเมนิผลการปฏบิตัิราชการองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

********************** 

  อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ หมวด ๘ มาตรา ๔๕ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจขของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ผลปรากฏดังนี้ 
แบบที่ ๑ แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
๒) มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอ้ือต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจ การบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ 
๓) มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
๔) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๕) มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
๖) มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๗) มีกลไกการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
๘) มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
๙) มีระบบการรายงานที่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
๑๐) มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
๑๑) มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท าแผนยุทธศาสตร์ 
๑๒) มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน 
๑๓) มีการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
๑๔) มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑๕) มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการ 
๑๖) ไม่มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร 
๑๗) มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
๑๘) มีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 



แบบที่  ๒  แบบประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
๑) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านวัง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านวัง เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.บ้านวัง  
๔) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.บ้านวัง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕) มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านวัง และประชาคมต าบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วมกับประชาชนประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๗) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
๘) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
๙) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
๑๐) มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๑) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
๑๒) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๓) มีการจัดท าบัญชีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๔) มีการก าหนดประเด็นและรูปแบบการติดตามประเมินผล 
๑๕) มีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan 
แบบที่  ๓  แบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
- ตัวชี้วัดที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ 82.81 
- ตัวชี้วัดที่ ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่ อบต. จัดเก็บเองเทียบกับ
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนจากทะเบียนคุม  ร้อยละ  4.41 
- ตัวชี้วัดที่ ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ร้อยละ 99.15 
- ตัวชี้วัดที่ ๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้บูรณาการร่วมกับ 
อปท. อ่ืนหรือหน่วยงานอื่นๆ จ านวน ๖ โครงการ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
- ตัวชี้วัดที่ ๕  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการในภาพรวม ร้อยละ ๙6.00 
- ตัวชี้วัดที่ ๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวน ๒7 
เรื่อง และได้ด าเนินการครบทุกเรื่อง 
- ตัวชี้วัดที่ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน จ านวน 9 ข้อ 



- ตัวชี้วัดที่ ๘ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีการบริการเชิงรุกเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวน ๔ กระบวนงาน 
- ตัวชี้วัดที่ ๙ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการด าเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จ านวน 5 ข้อ 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่สามารถประหยัดพลังงาน (ค่า
ไฟฟ้า) ได ้
- ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง
โดยผู้บริหารได้ยื่นเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  วันที่ ๑4 
สิงหาคม ๒๕๖๐ และผ่านสภา อบต. ๓ วาระภายในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๐ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แล้วเสร็จ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดท าแผนฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
ด้านการพัฒนาองค์กร 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้มีการมอบอ านาจในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็น
อ านาจของผู้บริหาร จ านวน 3 ช่องทาง จ านวน ๓ เรื่อง 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้มีการสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรม
จ านวน 3 กิจกรรม 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต. 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 85.44   
  ข้อเสนอแนะและความเห็น 
 - ควรมีมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าของส านักงานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือลดปริมาณการใช้และลดค่าใช้จ่าย 

ที ่ แบบประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑ แบบที่ ๑ แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ๑๐ 9.44 
๒ แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐ 10 
๓ แบบที่ ๓ แบบการประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 

ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 

๒๐ 
18 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ๒๕ 23 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ๒๐ 12 
ด้านการพัฒนาองค์กร ๑๕ 13 

รวมคะแนนแบบท่ี ๑ - ๓ ๑๐๐ 85.44 



   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
      ( นายประยูร   ยันประเวช )     
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 


