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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอนครไทย  จงัหวัดพิษณุโลก 

.......................................................................... 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2561 ประเมินโดยคณะท างาน 
(LPA)  ทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผล  ดังนี้ 

1. ด้านบริหารจัดการ  ได้คะแนนร้อยละ 92.14   
2. ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนร้อยละ 87.91 
3. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ได้คะแนนร้อยละ 86.67 
4. ด้านบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ 71   
5. ด้านธรรมาภิบาล  ได้คะแนนร้อยละ 89.23 

คะแนนรวมทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 83.02 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ประเมินโดย  คณะประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร  สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านโยธา  ร้อยละ 
87.62 

2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านการศึกษา     
ร้อยละ 87.90 

3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 87.43 

4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี 
ร้อยละ 87.76 

5. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ร้อยละ 87.76 

 
ผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ 87.94 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
และประเด็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินผล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

1.  ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ประเมินโดย - ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   

ด้านที่ 1  การบริหารจัดการ    คะแนนที่ได้ร้อยละ 92.14 
ด้านที่ 5  ธรรมาภิบาล  คะแนนที่ได้ร้อยละ 89.23 
 รวมคิดเป็นร้อยละ 91.00   

  จากการประเมินผล ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คิดเป็นร้อยละ 91.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ยังต้องมี
การแก้ไขและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรมี
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์กรให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากยังมีการบริหารจัดการบางหัวข้อที่ผลการประเมินต้อง
มีการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 
ด้านที่ 1  การบริหารจัดการ 

หมวดที ่5  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
  ข้อ 5.3 อปท. มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากส่วนราชการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้     
0 คะแนน 
  แนวทางแก้ไข  ปัจจุบัน ไม่มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จึงเห็นควรพิจารณา แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและจัดท าแผนการตรวจสอบและรายงานผลต่อไป  
ด้านที่ 5  ธรรมาภิบาล  

หมวดที ่1  นโยบายและการจัดกิจกรรม 
  ข้อ 1.5 อปท. ได้ประกวดเข้ารับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสจาก
หน่วยงานต่าง ๆ คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้  0 คะแนน 

  แนวทางแก้ไข  อปท. ควรส่งเสริมและด าเนินการจัดส่งเข้าประกวดเข้ารับรางวัลที่สะท้อนถึง
การบริหารจัดการที่ดใีนระดับต่าง ๆ เช่น ระดับประเทศ ระดับจังหวัด/ภาค/เขต และระดับอ าเภอ 

2.  ด้านคุณภาพของการบริการ 
ประเมินโดย - ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
  คะแนนได้ร้อยละ  71 
  จากการประเมินผล ด้านการบริการสาธารณะ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 71 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ยัง
ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
องค์กรมีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์กรให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากยังมีการบริหารจัดการบางหัวข้อที่ผลการ
ประเมินต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 
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หมวดที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน 
  ข้อ 1.1.3  ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่น  ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คะแนนเต็ม 5  คะแนน ได้ 0 คะแนน   

แนวทางแก้ไข  จากผลการประเมินควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่
รับผิดชอบในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ด าเนินการลงข้อมูลในถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   

ข้อ 1.1.4  ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คะแนนเต็ม 5  คะแนน ได้ 0 คะแนน   

แนวทางแก้ไข  จากผลการประเมินควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่
รับผิดชอบในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ด าเนินการลงข้อมูลในถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   
หมวดที่ 2  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 หมวดย่อยท่ี 3  ด้านการส่งเสริมสตรีและครอบครัว 
  ข้อ 2.3.2  จ านวนกิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรักและความอบอุ่น
ในครอบครัว คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน 
  แนวทางแก้ไข  ควรให้มีการเพ่ิมกิจกรรม / โครงการในแผนพัฒนาต าบลและข้อบัญญัติฯ  
 หมวดย่อยท่ี 7  ด้านการส่งเสริมการกีฬา 
  ข้อ 2.7.2 ร้อยละของลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการในเวลา
กลางคืน (สามารถใช้งานได้)  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน  เนื่องจากน้อยกว่าร้อยละ 14 

แนวทางแก้ไข  จากผลการประเมิน มีลานกีฬา/สนามกีฬาที่แสดงใช้ได้ในเวลาคืน  น้อยกว่า ร้อยละ 
14  ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลัง
กายเพ่ิมข้ึน ท าให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีตามมาด้วย 
หมวดที่ 4  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 หมวดย่อยท่ี 2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ข้อ 4.2.1 การจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน  เนื่องจาก
ไม่มีการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางแก้ไข  ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
หมวดที่ 5  การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 หมวดย่อย 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ข้อ  5.1.1.5 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  คะแนนเต็ม 5  คะแนน  ได้  0  คะแนน 

แนวทางแก้ไข  ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการด าเนินการ 
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หมวดที่ 6. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมวดย่อย 3.  ขยะ 
  ข้อ 6.3.3  จ านวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือด าเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs  นอกเหนือไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้ 1 คะแนน  (1 – 2 กิจกรรม)  
  ข้อ 6.3.4  การจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ายอาสาสมัครเพ่ือรณรงค์ขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องขยะ  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้ 0 คะแนน  (ไม่มีการด าเนินการ)   
  ข้อ 6.3.7  หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพ้ืนที่ อปท. คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้ 0 คะแนน   (ต่ ากว่าร้อยละ 20) 
  ข้อ 6.3.8  การด าเนินการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ  คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้        
0 คะแนน   (ไม่ได้ด าเนินการ)  

แนวทางแก้ไข  จากผลการประเมิน หมวดย่อยที่ 3. ขยะ  - ปี 2561  อบต.บ้านพร้าว แทบไม่ได้
ด าเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเลย  จึงควรเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ 
ประเมินโดย - ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  ด้านที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง 
  คะแนนได้ร้อยละ  86.67 
  จากการประเมินผล ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.67  อยู่ในเกณฑ์ดี    
ยังต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
องค์กรมีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์กรให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากยังมีการบริหารจัดการบางหัวข้อที่ผลการ
ประเมินต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 
หมวดที่ 1. การจัดเก็บรายได ้
  ข้อ 1.2.11 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เสียค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน 
  แนวทางแก้ไข  ควรเร่งรัดให้ด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต  ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
ให้แก่องค์กรต่อไป 
หมวดที่ 4. การรบริหารการเงินและการคลัง 
  4.1.6  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบเพ่ือการพัฒนาที่มิใช่รายจ่ายประจ า พิจารณาจากการ
เบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (ไม่รวมการกันเงินเหลื่อมปี)  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 0 คะแนน   
  แนวทางแก้ไข  จากผลการประเมินควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องมีการด าเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีต่อไป 
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4. ด้านความพึงพอใจของประชาชน 
ประเมินโดย - ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง

ประเมินโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปรากฏผลดังนี้ 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ     

พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านโยธา  ร้อยละ 
87.62 

2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ     
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านการศึกษา ร้ อยละ 
87.90 

3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ      
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย ร้อยละ 87.43 

4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ     
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี    
ร้อยละ 87.76 

5. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ     
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ร้อยละ 87.94 

มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ 87.73  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่าเท่ากับ 8  คะแนน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  งานด้าน การศึกษา  พบว่า  มีการ

สนับสนุนและส่งเสริมงานหรือกิจกรรม  ประเพณีประจ าปีต่างๆ  เช่น  ประเพณีรดน้ าด าหัว  งานวันเด็ก  งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า  หากเกิดภัยแล้ง ขาดน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค  อบต.มีการน ารถน้ าออกมา
แจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน  งานด้านรายได้หรือภาษี  พบว่า  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี  และลงมา
ให้บริการในถึงที่   งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  พบว่า  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี  และลงมา
ให้บริการในถึงท่ี  กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ 
 
  สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าว  มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 87.68  ซึ่งเป็นคะแนนที่
อยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ควรที่จะปรับปรุงแก้ไข  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

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

 


