
ยินดีต้อนรับ 
ทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ – อปท) 

 ประจ าปี 2559 



การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  
(สถ - อปท)  

ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  
(Local Performance  Assessment : LPA)  

ประจ าปี 2559  
 
 

ส ำนกัมำตรฐำนกำรบริหำรงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2312 



ผลการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา 
(2558) 

คะแนนภาพรวมทั้งประเทศ 
 

ด้าน 

คะแนนรวมร้อยละ  

60 ขึ้นไป 

คะแนนรวมน้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

จ านวน (แห่ง) คิด% จ านวน (แห่ง) คิด% 

1.การบริหารจัดการ 7,575 96.47 567 7.22 

2.การบริหารงานบุคคลฯ 7,645 97.36 207 2.64 

3.การบริหารงานการเงินฯ 6,776 86.30 1,076 13.70 

4.การบริการสาธารณะ 7,285 92.78 567 7.22 

รวมทั้ง 4 ด้าน 7,435 94.68 418 5.32 



ผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
 

คะแนนรวมทั้งประเทศ (เฉลี่ยรายด้าน/เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน) 

 
ด้าน 

คะแนนที่ได ้

(เฉลี่ย) 

คะแนนเต็ม 

(เฉลี่ย) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. การบริหารการจัดการ 120.81 164.71 73.35 

2. การบริหารงานบุคคลฯ 138.98 179.96 77.23 

3. การบริหารงานการเงินฯ 134.16 203.00 66.09 

4. การบริการสาธารณะ 181.65 253.42 71.68 

รวมทั้ง 4 ด้าน 575.61 801.10 71.85 



  

ผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
คะแนนรวม 4 ด้าน  เฉลี่ยทั้งประเทศ (เปรียบเทียบจังหวัด) 

     - คะแนนรวมทั้ง 4  ด้าน ได้คะแนน  575.61 จาก  801.10 คะแนน 

       คิดเป็นร้อยละ 71.85 (เฉล่ียสูงสุดภาคเหนือ คือ จ.ล าพูน ร้อยละ 75.95) 
 
 

 

รายการ 
จังหวัด 

ทั้งประเทศ 

 จ านวนจังหวัดที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ 

39 

 จ านวนจังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ 

37 



ผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
 

ผลการประเมินข้อที่ อปท. ได้ 0 คะแนน (ตก) มากที่สุด 3 อันดับ 

 
  

ด้านที/่เรื่อง 
ประเมิน อปท. 

(แห่ง) 
ได้คะแนน 0 

(แห่ง) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ข้อ 3.6 ในปีงบประมาณ 2557 อปท. ได้ประกวด
เข้ารับรางวัลที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี
ของ อปท.  

7,852 

 

4,982  
 

63.46  

ข้อ 1.7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณข้ามหมวด  7,852 4,603  58.62  

ข้อ 7.2 จ านวนเรื่องที่ อปท. ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงจากข้อสั่งการของผู้บริหารตามข้อ 7.1  

7,852 3,830  48.82  



ความส าคัญ 
ของการประเมินประสิทธิภาพฯ  

 เป็นแรงกระตุ้นให้ อปท.  สถ. และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 อปท. ทราบศักยภาพ และจุดอ่อน จุดแข็ง และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถ. สถจ. สถอ. และ อปท. มีข้อมูล แนวทางในการ
ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง อปท.ได้อย่างถูกต้อง 

เป็นตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สถ. ( ร้อยละของ อปท. ท่ีผ่านการ
ประเมินประสิทธิภาพ) 

   



ความส าคัญ 
ของการประเมินมาตรฐานฯ (ต่อ) 

ผลการประเมินคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน น าผลคะแนนไปใช้เป็น 
  - เป็นสัดส่วน 10 คะแนน เพื่อรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนสั) ปี 2559 
  - เป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ของกำรขอรับกำรประเมินเพ่ือรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
                  (โบนสั) ปี 2559 (ทุกดำ้นไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 60) 
  - เกณฑป์ระสิทธิภำพ เพ่ือขอเปล่ียนแปลงขนำดเทศบำลเป็นขนำดใหญ่ 



ความส าคัญ 
ของการประเมินมาตรฐานฯ (ต่อ) 

- ตัวชี้วัดก าหนดระดับปลัด อบต. ระดบัปลดั อบต.8 (ผำ่นร้อยละ 75)  
   ระดบัปลดั อบต.7 (ผำ่นร้อยละ 60) 
- ตัวชี้วัดก าหนดระดับปลัดเทศบาล ระดบัปลดัเทศบำล 8 เป็น
ปลดัเทศบำล  ระดบั 9 (ฐำน 100 คะแนน) 



แนวทางการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจ าปี 2559 

 1. การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  4 ด้าน ประกอบดว้ย 
  ด้าน 1 : กำรบริหำรจดักำร (34 ข้อ 170 คะแนน) 
  ด้าน 2 : กำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ (36 ข้อ 180 คะแนน) 
  ด้าน 3 : กำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลงั (48 ข้อ 240 คะแนน) 
  ด้าน 4 : กำรบริกำรสำธำรณะ (62 ข้อ 310 คะแนน) 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ (2 ข้อ 10 คะแนน) 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 

การประเมินเน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ อปท.  

 และกระบวนการท างานมากยิ่งขึ้น 

คงหัวข้อการประเมินเหมือนปีที่ผ่านมาให้มากที่สุด แต่มีประเดน็ท่ีเพ่ิมใหม่ ดงัน้ี 
• ด้าน 1 เพิ่มใหม่ 1 ข้อ (2.4) 
• ด้าน 2 คงเดิม 

• ด้าน 3 ลดลงไป 5 ข้อ แต่มีประเด็นเพิ่มใหม่ 1 ข้อ (3.7) และแยกข้อเดิม 

    เป็น 2 ข้อ (3.12 และ 3.13) 
• ด้าน 4 เพิ่มใหม่ 7 ข้อ (1.3, 6.4 และ 17.1 – 17.5)   

   



การติดตามการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ 

 ติดตามผลการปฏิบตัิงานของ อปท. ที่ส าคัญ 2 เรื่อง 

  1. กำรบนัทึกขอ้มูลกลำงของ อปท. (8 ขอ้มูล) 
  2. ด ำเนินงำนกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำล (5 ด้าน) 
 ทีมประเมินฯ เป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัตงิานของ อปท. ทั้ง 2 เรื่อง 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 

จัดส่งแบบประเมินให้จังหวัด และจังหวัดส่งแบบให้ อปท. ทราบล่วงหน้า 

     เพื่อเตรียมรับการตรวจจากทีมประเมินฯ 

จัดประชุมชี้แจงทีมประเมินฯ ในระดับจังหวัด เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในจังหวัด หรือจัดประชุมชี้แจงให้แก่ 
อปท.  

จัดท าแผนการตรวจประเมิน (หลังจากรับฟังการชี้แจงจากส่วนกลาง)  

     แล้วส่งแผนการตรวจให้ สถ. 



ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 

 

 ทีมประเมินฯ ตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 

 บันทึกข้อมูลใน E-Report หัวข้อ “การรายงานการประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. ประจ าปี 2559” ภายใน 11 ก.ค. 2559 

 ส่งคะแนนผลการประเมินฯ ให้ สถ. ภายใน 15 ก.ค. 2559 พร้อมส าเนาใบ
สรุปผลการประเมินฯ อปท. ทุกแห่งให้ สถ. 

แบบประเมินฯ ทุกแบบเก็บไว้ที่ สถจ. เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันกับ อปท. 

  



ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 

 การประเมินให้ตรวจแบบนิเทศให้ค าแนะน า เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ 
อปท. และบันทึกลงในสมุดตรวจราชการของ อปท. 

 

 ทีมประเมินฯ สามารถดาวน์โหลดรวมกฎหมาย ระเบียบ นส. สั่งการเกี่ยวกับการ
ประเมิน (Core team) ได้ที่เว็บไซต์ สถ. / สน.มถ. / E-book / รวมกฎหมายระเบียบ นส. 
สั่งการเกี่ยวกับการประเมินฯ 



ข้อพึงด าเนินการ 

 การประเมินของทีมประเมินฯ ต้องด าเนินการ ณ ที่ท าการ/ส านักงาน 
ของ อปท. 

 การตรวจต้องเป็นทีม ไม่ให้แยกตรวจด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ        
(ให้เป็นมติร่วมกันว่าในแต่ละข้อจะได้คะแนนเท่าใด) 

 มาตรฐานการประเมินฯ ขอให้จังหวัดก าชับให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 



การจัดสรรค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  1.ค่าใช้จ่ายของทีมประเมินฯ  

     - ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิง ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำร 
       ใหแ้ก่ทีมประเมินฯ 410 บำท/คน/อปท. (เหมือนปีท่ีผำ่นมำ) 
  2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของจังหวดั 

     - จดัสรรค่ำตรวจนิเทศ ติดตำม กำรบนัทึกผล ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติั 
                   รำชกำรค่ำจดัประชุมช้ีแจงใหแ้ก่ทีมประเมินฯ/ อปท. ในพื้นท่ี และ 
                   รำยงำนผลให ้จงัหวดัตำมจ ำนวน อปท. ท่ีอยูใ่นจงัหวดันั้นๆ อปท.ละ 
                  400 บำท ยกเวน้จงัหวดัภูเกต็ (เหมือนปีท่ีผ่านมา) 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 

1. เข้าสู่ระบบบันทึกการประเมินที่ระบบ e-report 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 

2. ใส่ข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่านในระดับจังหวัดเพื่อเริ่มใช้งาน (จะส่งให้ภายหลงัพร้อมคู่มือ) 

1. เข้าสู่ระบบบันทึกการประเมินที่ระบบ e-report 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 

3. เลือกหัวข้อ สน.มถ. จากเมนูซ้ายมือ เพื่อข้อมูลระบบรายงานฯ 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 

4. ผู้ใช้งานระดับจังหวัดเลือก อ าเภอ อปท. ที่ต้องการบันทึกข้อมูลรายงานฯ 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 
5. เลือกรายการประเมิน และเริ่มบันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินฯ 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 
6. ด าเนินการบันทึก หรือยืนยันข้อมูล 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 
6. ด าเนินการบันทึก หรือยืนยันข้อมูล  (ต่อ) 
 



การรายงานผลการประเมินฯ (ระบบ e-report) 
7. ด าเนินการออกรายงาน สรุปข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อลงนาม และส่งให้ สถ. 

    - ขอ้มูลรำยงำนในระบบ e-report ส่งภำยในวนัท่ี 11 ก.ค.2559 

 - ขอ้มูลรำยงำนเป็นหนงัสือพร้อมแบบรำยงำน ส่งภำยในวนัท่ี 15 ก.ค.2559 



 
ขอบคุณครับ 

 


