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........................................................................................................................ 
 
หลักเกณฑ์และเหตุผล 

  ตามท่ี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561 โดยมอบหมายให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด าเนินการตรวจประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 
               ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
               ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
               ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
               ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
               ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
 
“การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance 
Assessment” (LPA) โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดให้มีผู้น าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย  
 
  เทศบาลต าบลน้ าโสม  ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแต่ละ
ด้าน และในส่วนของด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  เป็นการประเมินการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลต าบลน้ าโสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล ความพร้อมรับผิดด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 
  
วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

  1. เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลน้ าโสม 

  2. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลน้ าโสม 
 

เนื อหาการรายงาน 

  ส่วนที่ 1 ผลการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบประเมินในแต่ละด้าน 

  ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่  1 
 

ผลการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบประเมินในแต่ละด้าน 
 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : 
LPA) ประจ าปี 2561  
 
ด้านที่ 2  การบริหารงานบุคคล 
 
หมวด 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  1.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี   
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี (2561-2563)  

  โดยด าเนินสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
  ผลคะแนนประเมิน    5  คะแนน 

 
  1.2  การก าหนดกรองอัตราก าลังข้าราชการ 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ ตามผลการเก็บสถิติ 

ปริมาณงานของแต่และส่วนงาน น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือก าหนดอัตราก าลัง 
แต่ยังขาดการประเมินความรู้ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ 

   ผลคะแนนประเมิน  3  คะแนน 
 
  1.3 การด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง จากการวิเคราะห์ 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยรายงานเสนอ 
ก.ท.จ.อุดรธานีเห็นชอบพร้อมประกาศแผนอัตราก าลัง  

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน  
 
  1.4 การด าเนินการเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการสรรหาต าแหน่งว่าง ด้วยวิธีการขอใช้บัญชีผู้ 

สอบแข่งขันได้จาก สถ. แต่ยังมีต าแหน่งว่าง 
ผลคะแนนประเมิน  3  คะแนน 

 
  1.5 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประชุมคณะการ 

ท างานและปฏิบัติตามแผน แต่ขาดการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามการประเมินผล 
   ผลคะแนนประเมิน  3  คะแนน 
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  1.6 การฝึกอบรมบุคลากร 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ 

ปัญหา แล้วน าปัญหานั้นมาเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรม 
   ผลคะแนนประเมิน  1  คะแนน 
 
  1.7 การส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโดยเนื้อหาการอบรม 

สอดคล้องกับต าแหน่ง และภายหลังการอบรมจัดท ารายงานผลการอบรมเสนอ
ผู้บริหาร พร้อมจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ แต่ขาดการ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และขาดการพัฒนานวัตกรรม 

   ผลคะแนนประเมิน  3  คะแนน 
 
  1.8 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม  ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามต าแหน่งสายงาน เฉลี่ย 

เกินร้อยละ 90  
   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
  1.9 การด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมาใช้บังคับ 

กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยประกาศให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
ประกอบการจัดโครงการที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามประกาศจริยธรรม  

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
  1.10 การจัดท าโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เช่น  

โครงการท าบุญใส่บาตร ฟังเทศก์ สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์  โครงการจิตอาสา 
ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 

 
  1.11    การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระท าผิดจริยธรรม 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประกาศ 

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการ แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง   

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน  
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หมวดที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  2.1 ข้อมูลต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ก าหนดข้อมูลต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง  ได้ถูกต้อง  

ครบถ้วน ทั้งต าแหน่ง บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น   วิชาการ  ทั่วไป และ 
พนักงานจ้าง 

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
  2.2 ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้บันทึกข้อมูลพนักงานเทศบาล พนักงานครู ในทะเบียน 

ประวัติเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องเรื่องวันเกษียณอายุ 
   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
  2.3 การตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง เป็นไปตามแผน 

อัตราก าลังสามปี 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติในหมวดเงินเดือนค่าจ้าง 

ครบถ้วน ตามแผนอัตราก าลัง 
ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 

 
  2.4 ระยะเวลาการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้มีการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน  

45 วัน 
ผลคะแนนประเมิน  1  คะแนน 

  
  2.5 ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและจ านวนผู้ได้ 2 ขั้น 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอย่างถูกต้องทั้งจ านวน 

วงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 
ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 

 
  2.6 การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้เสนอผลการลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อให้ผู้บริหาร 

ได้รับทราบ และเก็บสมุดลงเวลาเป็นหมวดหมู่อย่างดี 
ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 

 
  2.7 การออกค าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ประกาศก าหนดส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของแต่ละ 

ส่วนราชการ  พร้อมค าสั่งหมอบหมายงานในแต่ละต าแหน่ง พร้อมระบุเลขต าแหน่ง 
ครบถ้วน 

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
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  2.8 ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

   - เทศบาลต าบลน้ าโสม มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเทียบ 
กับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  อยู่ที่ร้อยละ  27.9 

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
  2.9 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลกรท้องถิ่นแห่งชาติ 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติราชการ (ก.พ.7)  

ของข้าราชการหือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เรียบร้อยครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

   ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
หมวดที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน 
 
  3.1 การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
- เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับส่วนราชการ เพ่ือแจ้ง
นโยบายการปฏิบัติงานและชี้แจงผลการปฏิบัติงาน 

 ผลคะแนนประเมิน  3  คะแนน 
 
3.2 การท างานขององค์กร 
 - เทศบาลต าบลน้ าโสม มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย  มีบรรยากาศ 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ความเป็นระเบียบของสถานที่ท างาน มีโครงการท าความ
สะอาดสถานที่ท างาน 

 ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
3.3  การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ  
 - เทศบาลต าบลน้ าโสมมีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ  

ทั้งในด้านการบริหารของผู้บริหาร การจัดสภาพแวดล้อม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการ
ประชุมประจ าเดือน กล่องรับความคิดเห็น  ไลท์กลุ่ม  

 ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
3.4 การจัดสถานที่ท างาน 
 - เทศบาลต าบลน้ าโสม จัดสถานที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งพ้ืนที่การท างาน การ 

จัดเก็บวัสดุ พื้นที่อาหาร/น้ าดื่ม  สภาพหน้าต่าง ประตู  ขั้นบันได  ราวบันได อุปกรณ์
ไฟฟ้า อยู่ในสภาพดีและสะอาด มีป้ายแสดงประเภทเอกสาร 

 ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 



๗ 
 

3.5 จ านวนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
  - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความส าพันธ์ระหว่าง 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการงานประเพณี  โครงการจิต
อาสา  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมท าบุญใส่บาตรและฟังเทศก์ 

 ผลคะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 

หมวด 4 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่อง 

ต่างๆ  
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานถูกต้องตามประกาศ  

ก.จังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ์เปิดเผย โปร่งใส มีคณะกรรมการกลั่นกรอง  และ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   คะแนนประเมิน  5  คะแนน 
 
  4.2 การประเมินผลการฝึกอบรม 
   -  เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้คัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมโดยคัดเลือกจากการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน แต่ยังขาดการติดตามประเมินเมินผลหลังการฝึกอบรม 
คะแนนประเมิน  3  คะแนน 

 
  4.3 การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม สนับสนุนเทศบาลต าบลน้ าโสมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่ 

ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กร  การศึกษาดูงาน  การส่งเสริมกระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กรและ
แรงจูงใจการปฏิบัติงาน 

   คะแนนประเมิน  3  คะแนน 
 
  4.4 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร  
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้จากการประชุม  การด าเนิน 

กิจกรรม การประชาสัมพันธ์องค์กร 
   คะแนนประเมิน  3  คะแนน 
 
หมวดที่ 5  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  5.1 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รักษาวินัย 
   - เทศบาลต าบลน้ าโสม ส่งเสริมและเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
รักษาวินัย ด้วยการจัดส่งให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน การเครื่องมือช่วยเหลือในการรักษาวินัยการปฏิบัติงาน 
   คะแนนประเมิน  5  คะแนน 



๘ 
 

  5.2 มีช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแจ้งบุคลากรถึงช่องทางในการ 
ร้องเรียน 

   - เทศบาลต าบลน้ าโสม จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาล  กล่องรับฟัง 
ความคิดเห็น  ช่องทางไลท์  การโทรศัพท์   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

   คะแนนประเมิน  5  คะแนน 
  



๙ 
 

ส่วนที่  1 
 

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการประเมิน  
  คะแนนเต็ม  155  คะแนน   ผลการประเมิน   117  คะแนน 
  จากการประเมินผลการประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ปรากฏว่า มีด้าน
ประสิทธิผลของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่ครอบคลุมทุก
งาน โดยเฉพาะบุคลากรของกองช่าง ที่พนักงานเทศบาลยังไม่ให้ความส าคัญกับการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  สร้างความเข้าใจ และให้พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้ารับการอบรม 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หากยังคงไม่ให้ความส าคัญกับการเข้ารับการอบรมแล้ว จะด าเนินการ
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยน าการเข้ารับการอบรมร่วมพิจารณาด้วย  
  
  
 


