ประกาศเทศบาลตาบลทับยา
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) จังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Local Performance Assessment : LPA)
......................................
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินโครงการประเมินประสิทธิภ าพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี ๒๕60 โดยให้จังหวัดดาเนินการ
ประเมินประสิทธิภ าพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในพื้นที่ จานวน 5 ด้าน (ด้านการบริห ารจัดการ ด้าน
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านบริหารการเงินและการคลัง ด้านบริการสาธารณะและด้านธรรมาภิบาล)
บัดนี้ จัดหวัดสิงห์ บุรี ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้ น ที่ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว จึ ง ประกาศผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ประจาปี ๒๕60 โดยผลการประเมินปรากฏดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านการบริการจัดการ นายชานนท์ วงษ์พจนี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชานาญการ เป็นผู้ประเมิน ผลการตรวจประเมินด้านที่ ๑ หัวข้อประเมิน ๗ หัวข้อใหญ่ แยกเป็นหัวข้อย่อย ๒๕
หัวข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เทศบาลตาบลทับยา ได้คะแนน ๙๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙5.83
ด้านที่ ๒ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา นายสุเทพ พรหมผล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพกรวม เป็นผู้ประเมิน ผลการตรวจประเมินด้านที่ ๒ หัวข้อประเมิน ๒ หัวข้อใหญ่ แยกเป็นหัวข้อ
ย่อย ๔๗ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๒๐๕ คะแนน เทศบาลตาบลทับยา ได้คะแนน ๑๗๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ
๘๗.16
ด้านที่ ๓ ด้านบริหารการเงินและการคลัง นางสาวณัฐวิมล เสือลาภ นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นชานาญการ เป็นผู้ประเมิน ผลการตรวจประเมินด้านที่ ๓ หัวข้อประเมิน ๕ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ๕๑
หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ๒๑๐ คะแนน เทศบาลตาบลทับยา ได้คะแนน ๑๓๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖8.๗3
ด้านที่ ๔ ด้านบริการสาธารณะ นายพิษณุ มีชัย ผู้นาชุมชน เป็นผู้ประเมิน ผลการตรวจ
ประเมินด้านที่ ๔ หัวข้อประเมิน ๖ หัวข้อใหญ่ ๘๓ หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ๒๗๕ คะแนน เทศบาลตาบลทับยา
ได้คะแนน ๒๔๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.03
ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภบาล นายชานนท์ วงษ์พจนี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญ
การ เป็นผู้ประเมิน ผลการตรวจประเมินด้านที่ ๕ หัวข้อประเมิน ๕ หัวข้อใหญ่ แยกเป็นหัวข้อย่อย ๑๔ หัวข้อ
ย่อย คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน เทศบาลตาบลทับยา ได้คะแนน ๖๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙3.33
สรุปในภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจาปี
๒๕๖๐ รวม ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘6.82
ดังนั้น เทศบาลตาบลทับยา จึงประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕60 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายธนิสร โนนวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตาบลทับยา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ ายคาสั่งองค์ การบริหารส่ วนตาบลทับยา ที่ /2546 ลงวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546
ลำดับที่
1

2

ชื่อ - สกุล
นำยวิษณุ อ่อนอ่วม

นำยคำจันทร์ เทือกตำ

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ

ปวช.

คนงำนประจำ
รถขยะ

ช่วยช่ำงในกำรซ่อมบำรุ ง ติดตั้ง ปรับ
ตรวจแก้ไข ประกอบ และทดสอบ
เครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ชนิ ดต่ำง ๆ ที่
ใช้แรงงำนกึ่งฝี มือ ปฏิบตั ิงำนตำม
ภำระหน้ำที่ขององค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลทับยำและหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบตั ิงำนตำมที่ผบู้ งั คับบัญชำ
มอบหมำย

ม.6

คนสวน

ปลูกดูแลรักษำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับต่ำง ๆ ตกแต่งบำรุ งรักษำ
สนำมหญ้ำ สวนหย่อม สวนสำธำรณะ
ปฏิบตั ิงำนตำมภำระหน้ำที่ของ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทับยำ และ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิงำน
ตำมที่ผบู้ งั คับบัญชำมอบหมำย

อัตรำค่ำจ้ำง
เดือนละ
4,100

4,100

ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วนั ที่
1 ตุลำคม 2546 ถึง
30 กันยำยน 2547

ตั้งแต่วนั ที่
1 ตุลำคม 2546 ถึง
30 กันยำยน 2547

