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**************************** 
 
1. ข้าพเจ้า  นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ใน

ฐานะหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังแบบข้อเสนอรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประเมินของส่วนราชการดังแนบ 

2. ข้าพเจ้า นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ได้
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามท่ีก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับ และตรวจสอบผลปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองท่ีจัดท าขึ้น 

3. ข้าพเจ้า นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง    ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามท่ีก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ขอให้ตกลงกับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
ในระดับสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติท่ีให้ค ารับรอง 

4. ท้ังสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

          
 (นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ)  (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
 วันท่ี 1 เมษายน  2564  วันท่ี 1 เมษายน  2564 
 
   



แบบข้อเสนอรายงานผลการปรบัปรงุประสทิธิภาพและประเมนิ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ  เช่น การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหาร 

งบประมาณด้วยความโปร่งใส  ความคุ้มค่า  ในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายใน   
             -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน เริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ, ผู้บริหารแจ้งทุกกองจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน, ทุกกองมีค าส่ังแบ่งงานภายใน, และ  อปท. ด าเนิน การตามระบบท่ีก าหนดไว้ พร้อมรายงาน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบฯ 
        1.2  การบริหารงบประมาณ 
มิติที่ 2  มิติด้านประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
           แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนด าเนินงาน  ตามท่ีได้รับ
งบประมาณ  มาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด 

2.1  ประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการด าเนินภารกิจ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครบท้ัง  6  ด้าน  ดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
5.  ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิติที่ 3  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
แสดงการให้ความส าคัญ  กับผู้รับบริการในการบริการท่ีมีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้

มารับบริการ        
ตัวชี้วัด 
        3.1  ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 

-  การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา   การส่ัง   การอนุญาต   อนุมัติหรือปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน 
               -  มีแผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  ณ  จุดบริการ 
               -  มีการให้บริการประชาชนในลักษณะ ศูนย์บริการร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามข้อ  แนะน าของกระทรวงมหาดไทย 
               -  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  และระยะเวลาให้บริการตามส่ือส่ิงพิมพ์                             
ให้ประชาชนทราบ 

3.2  ระดับความส าเร็จของการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  เช่น 
            -  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยมีการแต่งต้ังคณะท างาน,           
มีการประชุมคณะท างาน,  มีแผนการปรับปรุงงาน,  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินการ 



-  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ  ตามข้อแนะน าของ 
กระทรวงมหาดไทย   
           -  มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ , มีการ
ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพักเท่ียง  หรือในวันหยุดราชการ, มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต,  มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น  มีแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ  และตัวอย่างการกรอก  และมีเอกสาร/
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
               -  มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้อ งเรียน  หรือแจ้งผลการด าเนินการ เช่น  หนังสือ                             
ให้ประชาชนหรือส่วนราชการทราบ ภายใน  15  วัน หรือตามท่ีประกาศไว้ตามกระบวนงานลดขั้นตอน และ
ระยะเวลา 
               -  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจ , น าผลมา
วิเคราะห์หาแนวทาง, มีแผนการด าเนิน, มีการด าเนินการตามแผน และทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 
มิติที่ 4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

แสดงความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงขององค์กร  และการพัฒนาบุคลากร   
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนด าเนินการ 
ตัวชี้วัด 

4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาบุคลากร 
               -  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยด าเนินการจัดการฝึกอบรมเอง,                
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม, มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ  และมีการศึกษาดู
งานหน่วยงานอื่น 
               -  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ, ก าหนดกรอบ และวางแนวทางการประเมินผล, มีการด าเนินการ, รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯให้ผู้บริหารทราบ  และน าผลการประเมินมาพิจารณา  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยาย หรือยุติการด าเนินการ 
 
 
                              
 (นายทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ)                  (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบข้อเสนอรายงานผลการปรบัปรงุประสทิธิภาพและประเมนิ 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

 
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ   เช่น  การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหาร 
งบประมาณด้วยความโปร่งใส  ความคุ้มค่า  ในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายใน   
             -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน เริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ, ผู้บริหารแจ้งทุกกองจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน, ทุกกองมีค าส่ังแบ่งงานภายใน, และ  อปท. ด าเนิน การตามระบบท่ีก าหนดไว้ พร้อมรายงาน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบฯ 
มิติที่ 2  มิติด้านประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
           แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนด าเนินงาน  ตามท่ีได้รับ
งบประมาณ  มาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด 

2.1  ประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการด าเนินภารกิจ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครบท้ัง  6  ด้าน  ดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
5.  ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิติที่ 3  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
แสดงการให้ความส าคัญ  กับผู้รับบริการในการบริการท่ีมีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้

มารับบริการ        
ตัวชี้วัด 
        3.1  ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 

-  การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา   การส่ัง   การอนุญาต   อนุมัติหรือปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน 
               -  มีแผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  ณ  จุดบริการ 
               -  มีการให้บริการประชาชนในลักษณะ ศูนย์บริการร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามข้อ  แนะน าของกระทรวงมหาดไทย 
               -  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  และระยะเวลาให้บริการตามส่ือส่ิงพิมพ์                             
ให้ประชาชนทราบ 

3.2  ระดับความส าเร็จของการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  เช่น 
            -  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยมีการแต่งต้ังคณะท างาน,           
มีการประชุมคณะท างาน,  มีแผนการปรับปรุงงาน,  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินการ 



-  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ  ตามข้อแนะน าของ 
กระทรวงมหาดไทย   
           -  มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ , มีการ
ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพักเท่ียง  หรือในวันหยุดราชการ, มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต,  มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น  มีแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ  และตัวอย่างการกรอก  และมีเอกสาร/
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
               -  มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียน  หรือแ จ้งผลการด าเนินการ เช่น  หนั งสือ                             
ให้ประชาชนหรือส่วนราชการทราบ ภายใน  15  วัน หรือตามท่ีประกาศไว้ตามกระบวนงานลดขั้นตอน และ
ระยะเวลา 
               -  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจ , น าผลมา
วิเคราะห์หาแนวทาง, มีแผนการด าเนิน, มีการด าเนินการตามแผน และทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 
มิติที่ 4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

แสดงความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงขององค์กร  และการพัฒนาบุคลากร   
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนด าเนินการ        
ตัวชี้วัด 

4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาบุคลากร 
               -  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยด าเนินการจัดการฝึกอบรมเอง,                
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม, มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ  และมีการศึกษาดู
งานหน่วยงานอื่น 
               -  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ, ก าหนดกรอบ และวางแนวทางการประเมินผล, มีการด าเนินการ, รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯให้ผู้บริหารทราบ  และน าผลการประเมินมาพิจารณา  ปรับปรุ ง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยาย หรือยุติการด าเนินการ 
 
                           
 (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง)                (นายยุทธวี  ค าทะริ) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง               นายช่างโยธา ช านาญงาน 
 วันท่ี 1 เมษายน  2564                วันท่ี 1 เมษายน  2564 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบข้อเสนอรายงานผลการปรบัปรงุประสทิธิภาพและประเมนิ 

ของกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเมือง 
 
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ    เช่น    การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหาร 
งบประมาณด้วยความโปร่งใส  ความคุ้มค่า  ในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายใน   
             -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน เริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ, ผู้บริหารแจ้งทุกกองจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน, ทุกกองมีค าส่ังแบ่งงานภายใน, และ  อปท. ด าเนิน การตามระบบท่ีก าหนดไว้ พร้อมรายงาน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบฯ 
        1.2  การบริหารงบประมาณ 
         -  ระดับความส าเร็จ   ของการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   หรือการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ   ตามระเบียบ  มท.  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  อปท.  พ.ศ.  2541  ข้อ  26 , 27, 28, 
29   โดยมีการโอนหรือเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไม่เกิน  1 – 3  ครั้ง 
             -  ระดับความส าเร็จ ของการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน เพื่อควบคุมพัสดุ และ
หลักฐานการรับเข้าบัญชี  หรือทะเบียนไว้ประกอบ 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา การทุจริต  
คอรัปช่ัน เช่น การแต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง   
             -  ระดับความส าเร็จ ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  ท่ีก าหนด
ไว้ โดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของหน่วยงาน และประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 
มิติที่ 2  มิติด้านประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
           แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสง ค์  และเป้าหมายของแผนด าเนินงาน  ตามท่ี ได้รับ
งบประมาณ  มาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด 

2.1  ประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการด าเนินภารกิจ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครบท้ัง  6  ด้าน  ดังนี้        

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
5.  ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิติที่ 3  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
แสดงการให้ความส าคัญ  กับผู้รับบริการในการบริการท่ีมีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้

มารับบริการ 
 

 
 



ตัวชี้วัด 
 
        3.1  ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 

-  การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา   การส่ัง   การอนุญาต   อนุมัติหรือปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน 
               -  มีแผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  ณ  จุดบริการ 
               -  มีการให้บริการประชาชนในลักษณะ ศูนย์บริการร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามข้อ  แนะน าของกระทรวงมหาดไทย 
               -  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  และระยะ เวลาให้บริการตามส่ือส่ิงพิมพ์                             
ให้ประชาชนทราบ 

3.2  ระดับความส าเร็จของการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  เช่น 
            -  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยมีการแต่งต้ังคณะท างาน,           
มีการประชุมคณะท างาน, มีแผนการปรับปรุงงาน,  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

-  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ  ตามข้อแนะน าของ 
กระทรวงมหาดไทย   
           -  มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ , มีการ
ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพักเท่ียง  หรือในวันหยุดราชการ,  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต,  มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น  มีแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ  และตัวอย่างการกรอก  และมีเอกสาร/
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ         
               -  มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียน  หรือแจ้งผลการด าเนินการ เช่น  ห นังสือ                             
ให้ประชาชนหรือส่วนราชการทราบ ภายใน  15  วัน หรือตามท่ีประกาศไว้ตามกระบวนงานลดขั้นตอน และ
ระยะเวลา 
               -  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจ, น าผลมา
วิเคราะห์หาแนวทาง, มีแผนการด าเนิน, มีการด าเนินการตามแผน และทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 
มิติที่ 4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

แสดงความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงขององค์กร  และการพัฒนาบุคลากร   
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนด าเนินการ 
ตัวชี้วัด 

4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาบุคลากร 
               -  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยด าเนินการจัดการฝึกอบรมเอง,                
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม, มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ  และมีการศึกษาดู
งานหน่วยงานอื่น 
               -  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ, ก าหนดกรอบ และวางแนวทางการประเมินผล, มีการด าเนินการ, รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯให้ผู้บริหารทราบ  และน าผลการประเมินมาพิจารณา  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยาย หรือยุติการด าเนินการ 
 
                         
 (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง)      (นางสาวพิกุล  เนาว์แสง) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 วันท่ี 1 เมษายน  2564      วันท่ี 1 เมษายน  2564 



แบบข้อเสนอรายงานผลการปรบัปรงุประสทิธิภาพและประเมนิ 
ของส านักงานปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมือง 

 
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ    เช่น    การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหาร 
งบประมาณด้วยความโปร่งใส  ความคุ้มค่า  ในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายใน   
             -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน เริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ, ผู้บริหารแจ้งทุกกองจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน, ทุกกองมีค าส่ังแบ่งงานภายใน, และ  อปท. ด าเนิน การตามระบบท่ีก าหนดไว้ พร้อมรายงาน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบฯ 
        1.2  การบริหารงบประมาณ 
   -  ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ท่ีสามารถน ามาด าเนินการได้ตามแผนด าเนินการ
อย่างน้อยร้อยละ 75 
มิติที่ 2  มิติด้านประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
           แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนด าเนินงาน  ต ามท่ีได้รับ
งบประมาณ  มาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด 

2.1  ประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมให้มีการ
แต่งต้ัง  คณะกรรมการ / เวทีประชาคม  เกี่ยวกับหน้าท่ีสาธารณะ  (Public  Function) และการจัดท า 
แผนพัฒนาสามปี  โดยมีตัวแทนของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นองค์ประกอบ 

-  ระดับความส าเร็จ ของการน าโครงการ / กิจกรรม ท่ีเป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่น    
หรือแผนชุมชน   มาบรรจุไว้   ในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. 2551 – 2553    (เฉพาะโครงการในปี  2553) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  25  ของโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีท่ีผ่านมา โดย
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล, จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการด าเนินภารกิจ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครบท้ัง  6  ด้าน  ดังนี้ 
 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
5.  ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิติที่ 3  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
แสดงการให้ความส าคัญ  กับผู้รับบริการในการบริการท่ีมีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้

มารับบริการ 
 



ตัวชี้วัด 
        3.1  ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 

-  การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา   การส่ัง   การอนุญาต   อนุมัติหรือปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน 
               -  มีแผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  ณ  จุดบริการ 
               -  มีการให้บริการประชาชนในลักษณะ ศูนย์บริการร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามข้อ  แนะน าของกระทรวงมหาดไทย 
               -  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  และระยะเวลาให้บริการตามส่ือส่ิงพิมพ์                             
ให้ประชาชนทราบ 

3.2  ระดับความส าเร็จของการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  เช่น 
            -  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยมีการแต่งต้ังคณะท างาน,           
มีการประชุมคณะท างาน,  มีแผนการปรับปรุงงาน,  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

-  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ  ตามข้อแนะน าของ 
กระทรวงมหาดไทย   
           -  มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ , มีการ
ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพักเท่ียง  หรือในวันหยุดราชการ, มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต,  มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น  มีแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ  และตัวอย่างการกรอก  และมีเอกสาร/
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
               -  มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรี ยน  หรือแจ้งผลการด าเนินการ เช่น  หนังสือ                             
ให้ประชาชนหรือส่วนราชการทราบ ภายใน  15  วัน หรือตามท่ีประกาศไว้ตามกระบวนงานลดขั้นตอน และ
ระยะเวลา 
               -  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจ , น าผลมา
วิเคราะห์หาแนวทาง, มีแผนการด าเนิน, มีการด าเนินการตามแผน และทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 
มิติที่ 4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

แสดงความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงขององค์กร  และการพัฒนาบุคลากร   
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนด าเนินการ 
ตัวชี้วัด 

4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาบุคลากร 
               -  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยด าเนินการจัดการฝึกอบรมเอง,                
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม, มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ  และมีการศึกษาดู
งานหน่วยงานอื่น 
               -  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ, ก าหนดกรอบ และวางแนวทางการประเมินผล, มีการด าเนินการ, รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯให้ผู้บริหารทราบ  และน าผลการประเมินมาพิจารณา  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยาย หรือยุติการด าเนินการ 

 
 

                            
 (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง)               (นางสุริยา  อ าพะวา) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง               หัวหน้าส านักงานปลัด 
 วันท่ี 1 เมษายน  2564                วันท่ี 1 เมษายน  2564 



               
แบบข้อเสนอรายงานผลการปรบัปรงุประสทิธิภาพและประเมนิ 

ของส่วนการศกึษา องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมือง 
 
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ    เช่น    การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหาร 
งบประมาณด้วยความโปร่งใส  ความคุ้มค่า  ในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายใน   
             -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน เริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ , ผู้บริหารแจ้งทุกกองจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน, ทุกกองมีค าส่ังแบ่งงานภายใน, และ  อปท. ด าเนิน การตามระบบท่ีก าหนดไว้ พร้อมรายงาน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบฯ 
        1.2  การบริหารงบประมาณ 
   -  ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ท่ีสามารถน ามาด าเนินการได้ตามแผนด าเนินการ
อย่างน้อยร้อยละ 75 
มิติท่ี 2  มิติด้านประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
           แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนด าเนินงาน  ตามท่ีได้รับ
งบประมาณ  มาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด 

2.1  ประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมให้มีการ
แต่งต้ัง  คณะกรรมการ / เวทีประชาคม  เกี่ยวกับหน้าท่ีสาธารณะ  (Public  Function) และการจัดท า 
แผนพัฒนาสามปี  โดยมีตัวแทนของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นองค์ประกอบ 

-  ระดับความส าเร็จ ของการน าโครงการ / กิจกรรม ท่ีเป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่น    
หรือแผนชุมชน   มาบรรจุไว้   ในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. 2551 – 2553    (เฉพาะโครงการในปี  2553) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  25  ของโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีท่ีผ่านมา โดย
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล, จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
             -  ระดับความส าเร็จ  ของการด าเนินภารกิจ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครบท้ัง  6  ด้าน  ดังนี้ 
 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
5.  ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิติที่ 3  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
แสดงการให้ความส าคัญ  กับผู้รับบริการในการบริการท่ีมีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้

มารับบริการ 



ตัวชี้วัด 
        3.1  ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 

-  การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา   การส่ัง   การอนุญาต   อนุมัติหรือปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน 
               -  มีแผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  ณ  จุดบริการ 
               -  มีการให้บริการประชาชนในลักษณะ ศูนย์บริการร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามข้อ  แนะน าของกระทรวงมหาดไทย 
               -  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  และระยะเวลาให้บริการตามส่ือส่ิงพิมพ์                             
ให้ประชาชนทราบ 

3.2  ระดับความส าเร็จของการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  เช่น 
            -  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยมีการแต่งต้ังคณะท างาน,           
มีการประชุมคณะท างาน,  มีแผนการปรับปรุงงาน,  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

-  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ  ตามข้อแนะน าของ 
กระทรวงมหาดไทย   
           -  มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ , มีการ
ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพักเท่ียง  หรือในวันหยุดราชการ, มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต,  มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น  มีแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ  และตัวอย่างการกรอก  และมีเอกสาร/
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
               -  มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียน  หรือแจ้งผลการด าเนินการ เช่น  หนั งสือ                             
ให้ประชาชนหรือส่วนราชการทราบ ภายใน  15  วัน หรือตามท่ีประกาศไว้ตามกระบวนงานลดขั้นตอน และ
ระยะเวลา 
               -  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจ , น าผลมา
วิเคราะห์หาแนวทาง, มีแผนการด าเนิน, มีการด าเนินการตามแผน และทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 
มิติที่ 4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

แสดงความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงขององค์กร  และการพัฒนาบุคลากร   
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนด าเนินการ 
ตัวชี้วัด 

4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาบุคลากร 
               -  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยด าเนินการจัดการฝึกอบรมเอง,                
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม, มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ  และมีการศึกษาดู
งานหน่วยงานอื่น 
               -  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ, ก าหนดกรอบ และวางแนวทางการประเมินผล, มีการด าเนินการ, รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯให้ผู้บริหารทราบ  และน าผลการประเมินมาพิจารณา  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยาย หรือยุติการด าเนินการ 
                            
  
 (นายรุ่งเรื่อง  ธนปราชญ์เปรื่อง)               (นายอาคมสัน  กันสีชา) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง              ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 
 วันท่ี 1 เมษายน  2564                วันท่ี 1 เมษายน  2564        
                 


