
        
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดฯ (อบต.กระโทก)     

ที ่  นม 73201/   513             วันที่    29     กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙                                   

เรื่อง ขอรำยงำนผลกำรตรวจรับรองประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance  Assessment :  LPA) : (สถ-อปท)  ประจ ำปี ๒๕๕๙  (ท้ัง  ๔  ด้ำน) 

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน และพนักงำนส่วนต ำบล 
 

ตำมที่คณะท ำงำนประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance 
Assessment :  LPA : (สถ-อปท)  ประจ ำปี ๒๕๕๙  ได้เข้ำตรวจรับรองประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจ ำปี  ๒๕๕๙ (ทั้ง ๔  ด้ำน) เมื่อวันที่ 16  
มิถุนำยน  ๒๕๕๙  ณ  ส ำนักงำนที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            
กระโทกได้รับกำรตรวจดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นั้น   

เพ่ือให้ผู้บริหำรทรำบผลกำรประเมินและคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก   ได้น ำผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท)                 
ประจ ำปี ๒๕๕๙   มำวิเครำะห์กำรประเมินผล  กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก โดยไม่ต้อง
สร้ำงเครื่องมือในกำรประเมินใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักปลัด จึงขอรำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำว                  
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  รำยละเอียดแนบตำมผลกำรประเมินฯ  ที่แนบมำพร้อมบันทึก
ข้อควำมนี้   

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป     

     วิไลวรรณ  ขันนะรำ 
        (นำงวิไลวรรณ  ขันนะรำ) 
        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 

        ทิพย์สุดำ  หงวนไธสง 
  (นำงสำวทิพย์สุดำ  หงวนไธสง) 

           หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

      - เห็นควรพิจารณา 

                   สุรศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ 
                              ( นำยสุรศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ) 

                         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
                         /พิจำรณำแล้ว...      
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พิจารณาแล้ว    ให้น ำผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ เพื่อใช้เป็น 
                          ข้อมูลในกำรประเมินผลต่อไป 
                      ............................................................................................................                
             

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก 
         (บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 



 
 

ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment :  LPA) : (สถ-อปท)   

ประจ าปี ๒๕๕๙  (ทั้ง  ๔  ด้าน) 
คณะท างานได้เข้าตรวจ  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  
ณ  ส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ชื่ออปท. ข้อมูลระบบ  
ข้อมูลกลางอปท. 

(INFO) 

การด าเนินงานกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล 

รวมคะแนน 
ทั้งหมด 

คะแนนเต็ม ร้อยละ 

อบต.กระโทก 5 5 10 10 100 
     

 
 
 

ด้านที่ ด้านประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนได้ คิดเป็น % 
๑ กำรบริหำรจัดกำร ๑๗๐ 151 88.82 
๒ กำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ ๑๘๐ 157 87.22 
๓ กำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง 165 130 78.79 
๔ กำรบริกำรสำธำรณะ 285 260 91.23 

ผลคะแนนรวม 800 698 87.25 
 
 
 
 
 

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

 
        



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดฯ (อบต.กระโทก)     

ที ่  นม 73201/                วันที่         ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙                                   

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร  ตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทกกระโทก 
 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทกได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร  เพ่ือระหว่ำงส่วน
รำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559     โดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก   ให้น ำผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท)   ประจ ำปี 
๒๕๕๙  มำวิเครำะห์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก โดยไม่ต้องสร้ำง
เครื่องมือในกำรประเมินใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   เพ่ือปรับปรุง พัฒนำ แก้ไข กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  ให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิภำพในทุกด้ำน    

ในกำรนี้  จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร  ตำมข้อตกลงในกำร
ปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559   ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป   และจะได้
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท.   
รำยละเอียดตำมที่แนบมำพร้อมบันทึกข้อควำมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

        (นำงวิไลวรรณ  ขันนะรำ) 
        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
 

  (นำงสำวทิพย์สุดำ  หงวนไธสง) 
        หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

      - เห็นควรพิจารณา 

                              ( นำยสุรศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ) 
                         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
    
 
             

        
 

 
 
จ.ส.อ. 
         (บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 


