


แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

การจัดท�า
ฐานข้อมูล

การบริการ
ประชาชน

ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการ
ข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

การปรับปรุง
ภารกิจ

การด�าเนินงาน
ตามนโยบายของจังหวัด
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ  

ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๒๔ จ�านวน ๒๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๒ - ๒๔ จ�านวน ๒๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๑๕ คะแนน
๒) ตัวชี้วัดน�าร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน (ไม่น�าไปนับเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�าเนินการ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

    ตัวชี้วัดน�าร่อง ๑ - ๑ ๑ ๑ ๑

๒. การจัดท�าฐานข้อมูล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๓. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. การบริการประชาชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๗. การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘. การปรับปรุงภารกิจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๙. การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
    ( ................................................................. )

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๖ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด 
จ�านวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดน�าร่อง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายช�านาญ มีข�า          ผู้อ�านวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น     โทร. ๐๘ ๑๙๑๐ ๖๕๑๑
                   ๒. นายจิรเมธ บัวงาม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๕๖๒๑ ๘๘๒๒
  ๓. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่นงาม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๑๙๐๗  
          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓  
ตัวชี้วัดที่ ๖ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด (เป็นตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๖)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางวิชญา สุขกระจ่าง       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล     โทร. ๐๙ ๒๐๒๕ ๕๘๘๕  
             ๒. นายกรกช ชิระปัญญา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๓๘๙๘ ๗๙๘๗
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/
เพิ่มเติม
๓. งบประมาณเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. การโอนตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่/เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง
ค�าชี้แจงงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ�าเภอและต�าบล 
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๑๙๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๑ . ร ้อยละของโครงการพัฒนา/
กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนา 
หมูบ้่าน/แผนชุมชนถูกน�าไปบรรจไุว้ใน 
แผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เพือ่น�าไปจดัท�าเทศบญัญตั/ิ
ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/ 
เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือ 
เงินอดุหนุนเฉพาะกิจสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๕.๐๐
๒. ร้อยละ ๓.๐๐
๓. ร้อยละ ๑.๐๐
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:  
๑. กรณีแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประเมินองค์การบริหารส่วนต�าบล  
๒. กรณีแผนชุมชน ประเมินเทศบาลและเมืองพัทยา
๓. กรณีหมู่บ้าน (กรรมการหมู่บ้าน) ไม่ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต�าบล ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลตัดฐาน
การประเมินได้
๔. กรณีชุมชน (กรรมการชุมชน) ไม่ส่งแผนพัฒนาชุมชนให้เทศบาล/เมืองพัทยา ให้เทศบาล/เมืองพัทยาตัดฐานการประเมินได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไม่ต้องประเมิน

คะแนนเต็ม ๒๕/๓๐

คะแนนที่ได้
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๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี
หรือเพิ่มเติม  
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๔. การโอนตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิม่ เปลีย่นแปลง
ค�าชี้แจงงบประมาณ ส�าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ 
ข้อ ๒๘  ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจัดท�า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�านิยาม ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕
๕. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการ 
น�าโครงการ การจดัท�าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผน
พัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓ มาจัดท�าเป็น
งบประมาณรายจ่าย     
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของโครงการ ขึ้นไป 
๒. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐.๐๐  
ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของโครงการ
๓. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐.๐๐  
ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐.๐๐  
ของโครงการ
๔. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิ จกรรมสาธารณะน ้ อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของโครงการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี
หรือเพิ่มเติม  
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๓. แผนพฒันาท้องถ่ินมคีวามเช่ือมโยง
หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๘๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มกีารจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันา ทีเ่ชือ่มโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ 
ขึ้นไป
๒. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึน้ไป
๓. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึน้ไป
๔. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง 
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และ 
น�าไปจัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า 
๓ โครงการ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความ
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จะต้องมีการด�าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
๓. การเชื่อมโยง: เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพ่ือน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน  
สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเช่ือมโยงการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน่ โดยผูบ้รหิารท้องถิน่ และเผยแพร่ 
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรณีไม่ลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือว่าด�าเนินการ 
ไม่ครบถ้วนตามที่ก�าหนด

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
มีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๒. ผู ้บริหารท ้องถิ่นรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมายจดัตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทุกประเภท
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�า 
แผนพัฒนาท ้องถิ่ นขององค ์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓ /ว ๐๓๕๗ ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/       
ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น 
ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม และ 
ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ  ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการติดตามและประเมินผล 
หรือด�าเนนิการติดตามและประเมนิผลไม่เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถ่ินภายในเดือนธันวาคม ให้ถือว่า
เป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ข้อ ๑. เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่น 
ไม่ประชมุเพ่ือรบัทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินไม่ประชุมเพือ่รบัทราบภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ได้
ด�าเนินการจริง
๔. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ ณ ที่เปิดเผยเป็นหลัก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้อง
ประเมินเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�าเภอ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีหรือ
เพิ่มเติม  
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน               
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑) 

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) ที่ ได ้ผ ่านกระบวนการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ�าเภอ/ระดับจังหวัด  
มาด�าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป      
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐       
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๐๐
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐             
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๑๐.๓ /ว ๖๒๔๗ ลงวนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการทีด่�าเนนิการนัน้ให้นบัเฉพาะท่ีได้ประสานแผนพฒันาท้องถิน่ในระดบัอ�าเภอและจงัหวดั โดยน�ามาเปรียบเทียบอัตราส่วน                
กับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือเพ่ิมเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้อง 
ด�าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ที่แสดงถึงความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี
๒ . โครงการ/กิ จกรรมในข ้อ บัญญัติหรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๖๕
๒. พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑ 
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑     
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ินมีการน�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
มาเป็นกรอบ ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๔ - ๖ ยุทธศาสตร์
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒ - ๓ ยุทธศาสตร์
๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ยุทธศาสตร์
๔. ไม่มีโครงการ/กจิกรรม ตามแผนพฒันาท้องถิน่ 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

๕

๓

๑

๐
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๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การจัดท�าฐานข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๗ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�าฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสารสนเทศ        โทร. ๐๙ ๘๗๙๙ ๕๙๐๐
        ๒. นายนุกูล บุญทวี                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๑๕๘๕ ๕๙๑๕
                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
และผ่านการรับรองความถูกต้องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส�านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล 
ที่ส�าคัญได้ตามกรอบระยะเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน:      
๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน นับถึงวันตรวจ และผ่านการรับรองจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระดับจังหวัด 
(ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจบุนั และผ่านการรบัรองจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ผ่านการ
รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้าน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: การบันทึกข้อมูลท้ัง ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ นวัตกรรมและการศึกษา  
ด้านที่ ๓ สาธารณภัย ด้านท่ี ๔ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ ๕ บริหารจัดการน�้า ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล  
ด้านที่ ๗ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านที่ ๘ เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ ๘ - ๙ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มศีกัยภาพในการจดัการข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องได้อย่างรวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์
และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
   ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบ และมีค�าสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลกัฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วนั
๔. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
ของกองกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ผลติเมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๒ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง 
ในการจัดบริการรับเ รื่องราวร ้องทุกข ์ของ
ประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘. ร้อยละของข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทีด่�าเนนิการส�าเรจ็ลลุ่วง
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคืบหน้าให ้ประชาชนทราบทุกเรื่อง  
ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวน 
เร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีปรากฏในบัญชี หรือ ไม่ม ี
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคบืหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนเรื่องราว 
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๓. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคบืหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเรื่องราว  
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๔. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน            
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคบืหน้า ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั  
ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวน เร่ืองราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนท่ีปรากฏในบัญชีหรือไม่มี
การด�าเนินการใด ๆ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. การด�าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส�าเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และ 
ด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ  (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น  เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค�าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�าร้องเรียน เป็นค�าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับ 
ค�าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�าคัญที่เชื่อถือได้ 
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ากับดูแล หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ�าเภอ  ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบ และมีค�าสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลกัฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วนั
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอหรือจังหวัด
๕. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ผลติเมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๒ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)

๙. ร้อยละของข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนทีม่าจาก
ศูนย์ด�ารงธรรมที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเร่ือง ภายใน  
๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราว 
ร้องทุกที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน
๒. จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ปรากฏในบัญชี
๓. จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ปรากฏในบัญชี
๔. จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต�่ากว่า 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีการด�าเนินการใด ๆ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. การด�าเนนิการจดัการข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนส�าเรจ็ลุล่วง หมายถึง มกีารจัดท�าบญัชรัีบเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียน และด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ด�ารงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�าอธิบายประกอบในข้อ ๘ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔  การบริการประชาชน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ - ๑๒ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้อย่างมีมาตรฐาน              
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่สามารถ ได้รับ               
การบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                   โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ          พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                  หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การจัดสถานท่ี หรือสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ตามหวัข้อเกณฑ์การประเมนิด้วย
ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้และสามารถพสิจูน์ได้
ในระดับหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับได้)
๒. แบบค�าร้อง ค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการ
ล่วงเวลา/พักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ 
หลักฐานการใช ้บริการในช่วง เวลา 
ดังกล่าว 
๓. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดมุม 
อินเทอร์เน็ต 
๔. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
๒. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
๓. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์
ผู้พิการ
๔. มาตรฐานการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๕. การบริการประชาชนตามอ�านาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ทุกกฎหมาย/ระเบียบได้ก�าหนดไว้
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

๑๐. การอ�านวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน 
เพ่ือมุ ่งสู ่ประโยชน์สุขของประชาชนผู ้รับบริการ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. มีเก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต�าแหน่งในการ 
เข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้ง
ที่ตั้งของจุดให้บริการ
๓. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการ
ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ”  
ที่อ� านวยความสะดวกทั้ งส�าหรับเจ ้าหน ้าที่และ
ประชาชน
๔. มกีารจัดให้มรีะบบควิเพือ่ให้บรกิารได้อย่างเป็นธรรม 
หรือใช้แอพพลิเคช่ัน (Application) หรือให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi 
๕. มีจุดแรกรับในการช่วยอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค�าแนะน�าในการขอรับ 
บริการหรือช่วยเตรียมเอกสารพร้อมแบบค�าร ้อง 
พร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล
๖. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่
สอดคล้องกบัผลส�ารวจความต้องการของผูร้บับรกิารใน
พื้นที่(มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
๗. มจีดุบรกิารน�า้ด่ืมสะอาดเพือ่บรกิารประชาชนรองรบั
บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
๘. มีการออกแบบสถานที่ค�านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ
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๙. ในจุดทีส่�าคญัอนัตรายมกีารออกแบบหรือให้สามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากล ทั้งขณะยืนหรือ 
รถล้อเลื่อน หรือมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการ
เอื้อมจับ
๑๐. มกีารจดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอ ณ จดุรบับรกิาร 
และภายในส�านักงาน หรือที่ท�าการ
๑๑. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ 
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ โดยค�านึงถึง
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback) ของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๑๐ -  ๑๑ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๘ - ๙ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๗ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๗ ข้อ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ามีการด�าเนินการจริงในห้วงระยะเวลา 
ที่ผ่านมา อาจเกิดจากการค้นหาร่องรอยที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือสุ่มสอบถามจากประชาชนผู้มารับบริการ อย่างน้อย ๔ คน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. คูม่อืส�าหรบัประชาชนทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท�าขึ้น
๒. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดมุม 
อินเทอร์เน็ต 
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ 
๔. ตรวจสอบการให้บริการช ่องทาง 
ลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการอ�านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถาม 
หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าและเผยแพร่คู ่มือส�าหรับประชาชน 
ครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบัน และ 
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. มีกล่อง/ตู ้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยสามจุด  
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ากับ 
จุดท่ีต้ัง (ชุมชน/หมู่บ้าน) หรือมีตู้ ปณ. ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสรุปผลข้อมูลที่ได้ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ
๓. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคม 
ท้องถิ่น และน�าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมา 
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และแสดงผลการด�าเนินการดังกล่าวให้สาธารณชน 
รับทราบทางเวบ็ไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 
Facebook/Line
๕. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘

๖. มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือด�าเนินการ
อย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ (โปรดระบุ)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ เป็นต้น หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
เป็นต้น (ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศที่ส�านักงาน/ที่ท�าการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
๒. รายงานผลการประเ มินความพึงพอใจ 
ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์  
ที่แสดงให ้ เห็นถึงการให ้คะแนนและแสดง 
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุง
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
๕. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญตักิารอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๒. การประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Citizen Feedback)
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการประเมินผลความพึ งพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ
๒. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มกีารใช้อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
๔. มีการแสดงผลการส�ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผ่านทางเวบ็ไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มผีลประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๖. มกีารประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิน่และ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๕. มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ให้น�ามาจาก ๑. - ๔.
๖. มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ให้น�ามาจาก ๑. – ๕.
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๑๓ - ๑๕ 
จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม        ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น   โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
               ๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ  โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
                                                            หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และ
แบบ ปค.๖
๓. หนังสือน�าส ่งรายงานให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด แล้วแต่กรณี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผล การควบคมุ
ภายใน และการจัดท�ารายงาน ระดับหน่วยงาน 
ของรัฐ ตามแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕  
และแบบ ปค. ๖  
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการ
ตามแบบที่ก�าหนดครบถ้วน และจัดส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการ
ตามแบบที่ก�าหนดครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่ก�าหนด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการ 
ตามแบบทีก่�าหนดครบถ้วน แต่ไม่จดัส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี  

๕

๓

๑
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๔. ไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ 
ด�าเนินการหรือด�าเนินการตามแบบท่ีก�าหนด 
ไม่ครบถ้วน

๐

ค�าอธิบาย:
๑. แบบที่ก�าหนด ได้แก่

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
๑.๔ รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณไีม่มผู้ีตรวจสอบภายใน

หรอืไม่ได้มอบหมายให้มีผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน ไม่ต้องจดัท�าแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบใุนหนงัสอืน�าส่งรายงานให้นายอ�าเภอ
หรือ ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได ้
จัดท�าแบบ ปค.๖”)
๒. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๒.๑ กรณี องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาลต�าบล จัดส่งให้นายอ�าเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่นายอ�าเภอจัดให้มีข้ึนด�าเนินการรวบรวมและสรุปจัดท�าเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับอ�าเภอ ส่งให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๒ กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ    

๒.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลอัตราก�าลังต�าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (กรณมีตี�าแหน่งนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายใน)
๒. ค�าสั่งมอบหมายบุคลากรต�าแหน่งอื่น ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มี
ต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) 
๓. แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี
๔. รายงานผลการตรวจสอบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก เกณฑ ์ปฏิ บัติ การ 
ตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์ฯ ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรอืมอบหมายให้มีผูป้ฏบิติัหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน  
จัดท�าแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการ
ตรวจสอบครบถ้วน ตามแผนฯ ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด
๒. มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรอืมอบหมายให้มีผูป้ฏบิติัหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน  
จัดท�าแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลา 
ที่ก�าหนด

๕

๓



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔16

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย: 
๑. จดัท�าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ�า
ปีต่อผู ้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน
๒. จดัท�าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควร
และไม่เกนิสองเดอืนนบัจากวนัทีด่�าเนนิการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓. มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือมอบหมายให้มีผู ้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบ 
ภายใน จัดท�าแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ แต่รายงาน
ผลการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วนตามแผนฯ
๔. ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

๑

๐

๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล  
และทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
๔. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดท�าแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
มกีารติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
จัดท�ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น    
๒. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง จัดท�าแผนการบริหารจัดการ  ความเสี่ยง 
และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
แต่ไม ่ได ้ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น      
๓. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และจัดท�าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล  การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ไม่ได้รายงานผล ตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและไม่ได้ทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หรือผู้รับผิดชอบไม่ได้ด�าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่หลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังก�าหนด

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ๑) จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท�า
รายงานผลตามแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
๔. จัดท�ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถก�าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๖ - ๑๘ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่การจดัท�าข้อตกลงการปฏบิตัริาชการ มกีารวเิคราะห์และสรปุผลการประเมินปฏบัิติราชการ 
มีการยกระดับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพจนบังเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการท้องถิ่น น�าไปสู่การบริหารงาน 
ที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส
หน่วยย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                  โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน           โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๒. มีรายงานผลการปฏบิตัริาชการทีเ่ป็นปัจจบุนั
๓. มีเอกสารการลงนามของผู้อ�านวยการส�านัก/
กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจ�า ได้ลงนามทราบทุกคนที่เป็นปัจจุบัน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการ 
จัดท�าข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
๒. มกีารปฏบิติัตามข้อตกลงครบทกุส่วนราชการ
๓. มกีารจดัท�าและรายงานผลการปฏบิตัริาชการ
๔. มีการลงนามครบถูกต้อง และมีข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�า ได้ลงนามทราบ 
ทุกคน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการด�าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน�า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ ง /ประกาศแต ่งตั้ งคณะกรรมการ 
ประเมินผลฯ ที่ มี ผู ้ แทนชุมชน องค ์ กร 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ 
ที่เป็นปัจจุบัน
๒. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลฯ
๓. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ              
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน                  
ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน 
๔. ผูบ้ริหารท้องถิน่พจิารณาผลการประเมนิและ
สั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕)                  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/            
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๑๗. มกีารวเิคราะห์และสรปุผลการประเมนิผล 
การปฏิบั ติราชการขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินซึง่มีบคุคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลตามหลักเกณฑ์
และวธีิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
ทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
(๒) คุณภาพของบริการ (๓) ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ และ (๔) ความพึงพอใจของประชาชน
๓. มีการจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมิน
๔. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนนิการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการฯ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้แล้วเสนอผลการประเมนิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบ เพ่ือด�าเนนิการปรบัปรงุ แก้ไข ส่งเสริม พฒันา 
ขยาย หรือยุติการด�าเนินการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ปี ๒๕๖๒ เทียบกับ 
ปี ๒๕๖๓

๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลคะแนน 
LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 19

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๙ - ๒๑ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ิมขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอน การใช้
เทคโนโลยีการให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:    ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                 โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน       โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

สูตรค�านวน
ใช้คะแนนเฉลีย่ปี ๒๕๖๓ - คะแนนเฉลีย่ปี ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวนัที ่๑๑ มถุินายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน 
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๔. ต�า่กว่าร้อยละ ๑.๐๐ หรอืคะแนน LPA ด้านที่ 
๑ – ๕ ต�่ากว่าที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้านที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มข้ึน แต่ในปีท่ีผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณที่ตรวจประเมิน  
ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมิน  
ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมิน  
ได้ร้อยละ ๗๐.๐๐ ให้ได้ ๑ คะแนน
๕. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕ หรือเท่าใดก็ตาม หากเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐
๖. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้น เช่น ปี ๒๕๖๑ ได้คะแนนระดับร้อยละ ๘๑.๐๐ และปี ๒๕๖๒ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ 
(๘๑+๕ = ๘๖) ปี ๒๕๖๒ ได้คะแนนระดับร้อยละ ๘๖.๐๐ แต่เป็นการได้เพิ่มร้อยละขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ หรือมากกว่าร้อยละ ๕.๐๐  
จะได้คะแนน ๕ คะแนน แต่ในปี ๒๕๖๓ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๐ จะได้คะแนนในปี ๒๕๖๓ เท่ากับ  
๓ คะแนน และถ้าปี ๒๕๖๓ ใช้คะแนนระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ จะได้คะแนน ๓ คะแนน แต่ถ้าได้คะแนนที่ระดับ 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้ ๕ คะแนน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๐ ก็ตาม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือหรือค�าสั่งมอบอ�านาจ พร้อมบัญชีการ
มอบอ�านาจแนบท้าย (ไม่ใช่ค�าสัง่รกัษาราชการแทน) 
ที่เป็นปัจจุบัน 
๒. การมอบอ�านาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรง
ต่อประชาชนและเป็นอ�านาจของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. จ�านวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือค�าสั่งมอบ
อ�านาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของผู้ได้รับมอบ
อ�านาจ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐
๔. มกีารเผยแพร่ในเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒  
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

๑๙.การมอบอ�านาจการตัดสนิใจ เพ่ือปฏบิติั
ราชการ
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการมอบอ�านาจท�าเป็นหนังสือ/ค�าสั่ง
ระบุชื่อผู้รับมอบอ�านาจชัดเจน 
๒. มีหลักฐานผู ้รับมอบอ�านาจใช้อ�านาจ 
ที่ได้รับ
๓. มีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงาน              
ส่วนท้องถิน่รบัทราบ และลงลายมอืรบัทราบ
ทุกคน
๔. มีการประกาศให้ประชาชนทราบในท่ี
เปิดเผย
๕. มีการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอ�านาจจริง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ
มอบอ�านาจ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ส�าหรับการมอบอ�านาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�า 
เป็นค�าสั่ง และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
หลักความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่า
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
๒. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลัก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มกีารใช้อปุกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี Wi-Fi  
ใช้งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงาน
ก่อสร้างจริงหรือไม่ เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒  
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔ /     
ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
๕. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ  
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑

๒. จัดให้มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตภายใน
ส�านักงาน/ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือมีการให้บริการช�าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต
๓. มีการแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS 
หรือระบบอื่นนอกจากนี้หรือมีการจองคิว
ขอรับบริการออนไลน์
๔. มีการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน , Line , Facebook  
เป็นต้น
๕. เครื่องมืออื่น ๆ (โปรดระบุ...)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อช่วยลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่มีการด�าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก� าหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๓

๒๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการ 
บูรณาการ(Integration) โครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ตามอ�านาจหน้าที่ ร่วมกับ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นอื่น หรือ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ             
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน                 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี             
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง การท�าความ
ตกลงร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. หนังสือส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
๐๑๐๗/ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๔ - ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ - ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๘  การปรับปรุงภารกิจ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: เพือ่ให้เกดิความถกูต้อง ทนัสมยั เป็นธรรม คุ้มค่า และมีประสิทธภิาพในการปฏบิติัภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                  โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท�างาน
๒. รายงานการประชุมคณะท�างาน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดงการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานหลังจากการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 
หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เสนอผู้บริหารพิจารณา
๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ 

๒๒. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้ 
๑. มกีารแต่งต้ังคณะท�างานพิจารณาทบทวน
ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิภารกจิหรอื
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน
๒. มีการประชุมคณะท�างาน
๓. น�าผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง 
เป ล่ียนแปลงหรือยกเ ลิกภารกิจ หรือ 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน
๔. มีการจัดท�ารายงานประชุมตามรูปแบบ
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  
๕. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๙  การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๒๓ - ๒๔ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: ให้จังหวัดก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๓) ซึ่งอาจเป็น 
การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�าคัญ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อ
นโยบาย การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการด�าเนินงาน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                              โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ       พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
ค�าอธิบาย:  ๑. ให้จังหวัดจัดท�าตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ  
๑๐ คะแนน โดยก�าหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐
  ๒. ตวัชีว้ดัต้องเป็นภารกจิ อ�านาจ หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุประเภท (องค์การบรหิารส่วนจังหวดั/ 
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา)
ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ หรืออย่างน้อย (ถ้าไม่มี) ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)  
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๗. Sustainable Development Goals: SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย) 

๓. ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๕.๔/              
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อ ๓  

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑.ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒.ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓.ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔.ด�าเนนิการ ๑ – ๒ ข้อ หรอืไม่มีการด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
กรณีมีการด�าเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ให้ถือว่าเป็น 
การด�าเนินการแล้ว ตามเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ข้อ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น 
ทีท่�าการปกครองอ�าเภอ/จังหวัด สาธารณสขุอ�าเภอ/
จังหวัด สถานีต�ารวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�าหนดไว้......
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐  
วรรค ๒
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
ค�าอธิบาย:   ………………………….......…

๒๓. (ตัวอย่าง) 
จ�านวนกจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ด�าเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือ
กิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�าเนินการ ดังนี ้(ตัวอย่าง)
๑. มกีารประสานข้อมลูกบัหน่วยงานเก่ียวข้อง
๒. มีการรณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ เพื่อให ้
ประชาชนในพืน้ทีเ่กดิความตระหนกัเกีย่วกบั
โครงการที่ด�าเนินการ
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ
๔. มกีารฝึกอบรมเกีย่วกับโครงการทีด่�าเนนิการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการใด ๆ

๕
๓
๑
๐

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ
ค�าอธิบาย: 
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….
ฯลฯ

๒๔.................................................................
......................................................................
......................................................................

มีการด�าเนินการ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน:
๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ:
๑. องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก�าหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การก�าหนดตัวชี้วัด 
ไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
๒. เมืองพัทยา จะก�าหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะก�าหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ก็ได้
๓. ไม่ควรใช้เกณฑ์คะแนน ๕-๐ ควรใช้ ๕-๓-๑-๐
๔. ไม่ควรประเมนิประสทิธภิาพฯ เฉพาะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ควรประเมนิประสทิธภิาพฯ ในภาพรวมของจงัหวดัทีส่ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด







แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ของชีวิตกับการท�างาน

การด�าเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่น

จัดหมวดหมู่ตามหลัก HR Scorecard ที่ใช้ในระดับสากลมุ่งประเมินผล

การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

ตัวชี้วัดที่ ๒๕ - ๔๔ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่น�าไปนับเป็นคะแนนทั้งหมด

เป้าหมายเชงิคณุภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการบริหารทรัพยากรบคุคลได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้การวางแผน 
การส่งเสรมิ การพฒันา การถ่ายทอดความรู ้พร้อมทัง้มช่ีองทางในการรับฟังความคดิเหน็และข้อร้องเรยีนของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 
และส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติของเจ้าหน้าที ่พร้อมกบัส่งเสริม และสนบัสนนุให้สภาท้องถิน่ด�าเนนิการได้อย่างมีประสทิธภิาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๒ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบคุคล ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับ 
การท�างาน

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๔. การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

รวม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
    ( ................................................................. )

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 3

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ – ๒๙ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนและบริหาร 
อัตราก�าลัง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ�านาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายปิยะ คังกัน                         ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
            โทร. ๐๘ ๙๑๔๒ ๒๙๕๙
           ๒. นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
                                                                     โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๗๐๖๒
                  ๓. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง                  นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท�า/ปรับปรุง    
แผนอัตราก�าลังว่าได้ระบุเลขท่ีค�าสั่งหรือไม่ และ 
องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วน
๒. มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือเอกสาร 
ที่ อ ้างอิ ง ได ้ว ่ามี ก ารแจ ้ ง เ ชิญ ให ้ มี ก ารประชุ ม 
คณะกรรมการจัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง ทุกครั้ง
๓. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�า/    
ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง ท่ีได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตรา
ก�าลงัสามปี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ทุกครั้ง และมีบันทึกการประชุมรายละเอียดที่แสดง
ให้เห็นถึงการแสดงความเห็น มีการวิเคราะห์ภารกิจ
อ�านาจหน้าท่ี การมส่ีวนร่วมการตดัสนิใจร่วมกนัในการ
จัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลังอย่างชัดเจน
๔. รายละเอียดเล่มแผนอัตราก�าลังมีหัวข้อครบตามที่
ก�าหนด และระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์/
อ�านาจหน้าที่ครบทุกส่วนราชการ
๕. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการที่มี
ความจ�าเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก) 

๕.๑ มจี�านวนครบตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด     

๕.๒ การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจอย่างชัดเจน
และไม่ซับซ้อนกัน ตามกรอบที่กฎหมายก�าหนด

๒๕. การจัดท�าแผนอัตราก�าลังสามปี
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�า/
ปรับปรุง
แผนอัตราก�าลังมีองค์ประกอบครบถ้วน
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
จัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง 
๓. การวเิคราะห์ยทุธศาสตร์/อ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายว ่ามีภารกิจใดท่ีองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการ 
ซึ่งสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ตามข้อ ๖
๔. ก�าหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีม ี
ความจ�าเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก)  
ต ามประ เภทขององค ์ ก รปกครอง 
ส ่วนท้องถิ่นครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด
๕. ก�าหนดชือ่ส่วนราชการ ชือ่ส่วน ชือ่ฝ่าย     
หรือชื่อกลุ ่มงาน และสายงานผู้บริหาร  
ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด
๖. การก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับ
ภารกิจอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อนกันตาม
กรอบที่กฎหมายก�าหนด
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๖. ตรวจสอบการก�าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วนชื่อ
ฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการก�าหนดสายงานผู้บริหาร
ถูกต้องตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด (กรณี
ก�าหนดกลุ่มงานช่ือต้องไม่ซ้อนกับช่ือฝ่าย และต้องมี 
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ
พิเศษเป็นหัวหน้ากลุ ่มงาน และต้องเป็นต�าแหน่ง 
ที่สอดคล้องกับภารกิจ อ�านาจหน้าที่ของกลุ่มงานนั้น)
๗. ตรวจสอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การก�าหนดกรอบต�าแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป มีจ�านวนครบ 
ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด
๘. ตรวจสอบการก�าหนดระดับต�าแหน่ง ว่าถูกต้อง 
หรือไม่ ดังนี้

๘.๑ ประเภทบรหิารท้องถิน่และประเภทอ�านวยการ
ท้องถิ่น ให้ก�าหนดเพียง ระดับเดียว (ต้น, กลาง, สูง)

๘.๒ ประเภทวชิาการ กรณตี�าแหน่งว่างหรอืก�าหนด
เพิ่มใหม่ให้ก�าหนดระดับปฏิบัติการ/ช�านาญการ

๘.๓ ประเภททั่วไป กรณีต�าแหน่งว่างหรือก�าหนด
เพิ่มใหม่ให้ก�าหนดระดับปฏิบัติงาน/ช�านาญงาน
๙. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้แผนอตัราก�าลงั 
ว่าลงนามโดยผู้บริหารท้องถ่ิน อ้างอิงมติ ก.จังหวัด  
ทุกครั้งหรือไม่ และน�าแผนอัตราก�าลังประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
และเป็นปัจจุบัน    
๑๐. สุ ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับ ข้อมูลในเล่ม 
แผนอัตราก�าลังที่ประกาศใช้ บังคับเป็นปัจจุบัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๒๕ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. ก�าหนดกรอบต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
กอง/ส�านัก ผู้อ�านวยการส่วน หัวหน้า
ฝ่ายและก�าหนดกรอบต�าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ตามจ�านวน 
ที่กฎหมายก�าหนด
๘. การก�าหนดระดับต�าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน่ ประเภทอ�านวยการท้องถิน่  
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  
ถูกต ้องหรือไม ่ และการค�านวณเพื่อ 
ป ร ะม าณกา รภา ระค่า ใ ช ้ จ ่ายด้าน 
การบรหิารงานบคุคลถกูต้องสอดคล้องกบั
ระดับต�าแหน่งที่ก�าหนดหรือไม่
๙. ผู้บริหารท้องถ่ินลงนามประกาศใช้แผน
อัตราก�าลังทุกครั้ง โดยอ้างมติ ก.จังหวัด
คร้ังท่ีเห็นชอบ และการประชาสัมพันธ์
แผนอัตราก�าลังในเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. มีการปรับปรุ งข ้ อมู ล ในระบบ 
ฐานข ้อมูลบุคลากรท ้องถิ่นแห ่งชาติ 
เป็นปัจจุบันตรงกับข้อมูลในเล่มแผน 
อัตราก�าลังที่ประกาศใช้บังคับ
๑๑. ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง 
ในแต ่ละป ีงบประมาณ (ไม ่นับรวม 
ที่ถูกบังคับให้ด�าเนินการตามประกาศ
โครงสร้างใหม่ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก�าหนด)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๙ – ๑๑ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�าเนนิการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรอืไม่มกีาร
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๓. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา)
๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง
การจัดท�าแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนกังานส่วนท้องถิน่ และกจิการอนัเกีย่วกบัการบรหิาร
งานบุคคล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก�าหนด
กอง ส�านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ 
แจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ค�าอธิบาย:
แผนอัตราก�าลงัสามปี คอื แผนอตัราก�าลงัทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าขึน้ เพือ่เป็นกรอบในการก�าหนดต�าแหน่ง การสรรหา
บคุคลเข้าสูต่�าแหน่ง และพฒันาข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าว่าแต่ละส่วน
ราชการมคีวามจ�าเป็นต้องการใช้ต�าแหน่งในประเภทใด สายงานใด จ�านวนเท่าใด ให้มคีวามเหมาะสมกับปรมิาณงาน และจะพฒันา 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้เพ่ิมเติมด้านใดและด้วยวิธีการใด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการบริหารงานตามอ�านาจ หน้าที่และภารกิจท่ีรับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพื่อจัดบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค�าสั่ง  ดังนี้
๑. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก�าหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่
๒. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด 
และเป็นปัจจุบัน 
๓. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทน  
ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถกูต้องตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดและเป็นปัจจุบัน
๔. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทน 
ผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด 
และเป็นปัจจุบัน
๕. รายละเอียดค�าส่ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหน้าท่ีการงานให้แก่รองปลดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ระบุเลขที่ต�าแหน่ง ชื่อส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นลงนามในค�าสั่ง
๖. รายละเอียดค�าสั่งผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือ    
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมาย
หน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ว่ามีครบ
ทุกส่วนราชการระบุเลขที่ต�าแหน่งของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นทุกราย สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๗. รายละเอียดรายงานผลด�าเนินงานของผู้รับมอบ     
อ� านาจตามค�าสั่ งแต ่ งตั้ งผู ้ป ฏิ บัติ ราชการแทน 
ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่ามหีนงัสอืรายงานผล 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสรุปผลการด�าเนินงาน 
ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
๘. รายละเอียดรายงานผลด�าเนินงานของผู้รับมอบ     
อ� านาจตามค�าสั่ งแต ่ งตั้ งผู ้ป ฏิ บัติ ราชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
และสรุปผลการด�าเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย

๒๖. การออกค�าส่ังด้านการบริหารงาน
บุคคล 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ค�าสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๓. ค�า ส่ังแต ่ง ต้ังผู ้ รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ค�า ส่ังแต ่ง ต้ังผู ้ รักษาราชการแทน 
ผู้อ�านวยการ ส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๕. ค�าสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มอบหน้าท่ีการงานให้แก่รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. ค�าสั่งผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มอบหมาย หน้าทีก่ารงานให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
๗. หนังสือรายงานผลด�าเนินงานของ
ผู้รับมอบอ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๘. หนังสือรายงานผลด�าเนินงานของ
ผู้รับมอบอ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๙. การประชาสัมพันธ์ค�าส่ัง ล�าดับท่ี ๑ – ๖
๑๐. การออกค�าส่ังเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคลตามที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จังหวัด 
หรือก.เมืองพัทยา   มีมติเห็นชอบ ภายใน 
๑๕ วัน

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เร่ือง ก�าหนดมาตรฐานกลาง  
การบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๒๕ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถ่ิน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา)
๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ�านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค�าอธิบาย:
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กที่ไม่มี
ต�าแหน่งรองปลดั ให้ถือเอาการมอบอ�านาจของนายกฯ 
ให้แก่รองนายกฯ มาใช้แทน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๙ - ๑๐ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�าเนนิการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรอืไม่มกีาร
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
ของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศ
เพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส ่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเก่ียวกบัการบรหิาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนา
ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ของจงัหวดันัน้ ๆ )

๒๗. การพฒันาองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) โดยการอบรมหรือฝึก
อบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเอง
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑.มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่
เกิดจากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา 
ความต้องการของบุคลากรแต่อย่างใด
๒. มีการส�ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และ    
ความต้องการของบุคลากร
๓.มกีารวเิคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ
ของบุคลากร
๔. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรตามผลการวิเคราะห์ สภาพ
ปัญหา ความต้องการของบุคลากร
๕ . วิทยากรที่ จะพัฒนาความรู ้ ต าม
หลกัสตูรการจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้องเป็น 
ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือด�ารง 
ต�าแหน่งนั้นโดยตรง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการข้อ ๒ - ๕ 
๒. ด�าเนินการข้อ ๒ - ๓
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ตามหลกัเกณฑ์ ก.จงัหวดั ก�าหนดให้การฝึกอบรมจะต้องด�าเนนิการตามแผนพฒันาบคุลากรโดยมกีารวเิคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรม เพื่อประกอบการจัดท�าโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
๒. การอบรมหรอืการฝึกอบรม หมายถงึ การอบรมหรอืการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/พนกังานเทศบาล/    
พนักงานส่วนต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจ�า/พนักงานจ้าง                   
๓. การส�ารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด�าเนินการครบทุกส่วนราชการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 9

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ค�าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร    
๓. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง          
การบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๒๕ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข ้าราชการองค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต�าบล/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส ่วนที่  ๓  
การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ของจังหวัดนั้น ๆ)
ค�าอธิบาย:
๑. ต�าแหน่งผูเ้ข้ารบัการอบรมหรอืฝึกอบรมกบัโครงการ
ที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์ 
กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒. การพฒันาองค์ความรู ้ต้องเป็นไปตามกรอบอ�านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะ 
ต้องด�าเนินการจริง หรือน�ามาเป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจดัท�างบประมาณรายจ่าย การพสัดุและการจดัเกบ็
รายได้ เป็นต้น
๓. หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็นหน่วยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน  
องค์การมหาชน สมาคม มลูนธิ ิองค์กรภาคประชาสงัคม 
เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๘. การพฒันาองค์ความรู ้(Knowledge  
Management) โดยการส่งบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับ 
การอบรมหรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอืน่ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งบคุลากร
เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตร
ที่ มี เ นื้ อหาสอดคล ้ อ งกั บต� าแหน่ง /
มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของผู้นั้น หรือ
น�ามาใช ้กับการพัฒนางานหรือความ
ก้าวหน้าในการบริหารงานบุคคลได้
๒. วทิยากรทีจ่ะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร
ที่หน่วยงานจัดการอบรมหรือฝึกอบรม
ก�าหนดต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถ
หรือด�ารงต�าแหน่งนั้นโดยตรง
๓. ผูเ้ข้ารบัการอบรมหรอืฝึกอบรมสรปุผล    
การอบรมหรือฝึกอบรมและรายงานให้    
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีที่องค์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเอง จะต้อง
มีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือ    
ฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�า
เอกสารเผยแพร่ความรู ้ระเบยีบข้อกฎหมาย
ให้แก่บุคลากรเป็นประจ�า อย่างน้อย 
ทุก ๓ เดือน
๕. การน�าความรู ้ที่ได้รับจากการอบรม
หรือฝึกอบรมไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานหรือม ี
นวตักรรม/โครงการ เพือ่เน้นประสทิธภิาพ    
ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
๖. น�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ    
ประจ�าปีมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห ์
เพื่อจัดท�าโครงการอบรมหรือฝึกอบรม
หรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนนิการ ๑ ข้อ หรือไม่มกีารด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ต�าแหน่งผู ้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับโครงการที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานท่ีสัมพันธ์กับหน้าที ่
ในความรับผิดชอบ
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ ต้องเป็นไปตามกรอบอ�านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะต้องด�าเนินการจริง 
หรือน�ามาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท�างบประมาณรายจ่าย การพัสด ุ
และการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
๓. หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็นหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั วิทยาลยั โรงเรยีน องค์การมหาชน สมาคม 
มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนอัตราก�าลงัสามปีทีใ่ช้อยูเ่ป็นปัจจบุนั และอตัรา
ก�าลังที่มีผู้ครองต�าแหน่งอยู่จริง (นับจ�านวนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองต�าแหน่งอยู่จริง)
๒. ค�าสัง่/อนญุาต/อนมุติั/หนงัสอืส่งตัวบุคลากรเข้ารบั
การอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานอื่น
๓. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรม จากหน่วย 
ทีจ่ดั เช่น ใบประกาศ/วฒุบิตัร หนงัสอืรบัรองหรืออืน่ ๆ   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรม ฝึกอบรมหรือ
สัมมนาที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ 
๕. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบลเท่านั้น  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒๙. การพฒันาองค์ความรู ้(Knowledge  
Management) บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้จากการอบรม การฝึกอบรม 
หรอืสัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ 
(เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นเท่านั้น)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ  ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
๔. น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.oo 

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.,  ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด
หรือ ก. เมืองพัทยา)

ค�าอธิบาย:
๑. การอบรมหรือฝึกอบรมความรู้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาร้อยละ 
ของจ�านวนผู้มีค�าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัวบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา เปรียบเทียบกับจ�านวน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ครองต�าแหน่งจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น เทศบาล ก. มีพนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตราก�าลังสามปี มีกรอบต�าแหน่งพนักงานเทศบาล ทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐๐ อัตรา มีพนักงานเทศบาลครองต�าแหน่งจริง 
จ�านวน ๘๐ อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มพีนกังานเทศบาลทีไ่ด้รบัค�าสัง่/อนญุาต/อนมุตั/ิหนงัสอืส่งตวัให้เข้ารบัการอบรม 
ฝึกอบรม หรือสัมมนา จ�านวน ๕๐ อัตรา คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๒.๕ ของสายงานทั้งหมด จะได้ ๑ คะแนน เป็นต้น
๒. หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน      
องค์การมหาชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๓๐ - ๓๓ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส�าเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบฐาน
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายอดิศร สุนทรวิภาต      นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
                    ๒. นางสาวน�้าทิพย์ หิรัญวงศ์   นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๒๑๔๑ ๙๙๘๗
                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔, ๔๒๒๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

๒. รายงานการประชมุมอบนโยบายของผูบ้รหิาร

ท้องถิ่น และหลักฐานอื่น

๓. รายงานการประชุมช้ีแจงของแต่ละส่วน

ราชการ และหลักฐานอื่น

๔. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มีการ

จัดท�าหรือก�าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

หรือก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน

ราชการ และระดบัรายบุคคล และก�าหนดเกณฑ์

การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการ 

ประเมินหรือไม่ และให้มีการสุ ่มตรวจแบบ 

ประเมนิฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล 

หัวหน้าส่วนราชการ ๒ คน และข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒ คน แล้วแต่กรณี

๕. ตรวจสอบว ่าแต ่ละส ่วนราชการมีคู ่ มือ

พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือใช้

ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด   

๓๐. ระดับความส�าเร็จของการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน:

ข้ันตอนที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ�าปี ภายในเดือนกันยายนของ

ทุกปี 

ข้ันตอนที่ ๒ ผู ้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม

ชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีให้กับทุกส่วนราชการ 

ข้ันตอนท่ี ๓ หัวหน้าส่วนราชการมีการประชุม

ชี้แจงและวางเป้าหมายการปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปีของส่วนราชการให้กบับคุลากรในสงักดั

ข้ันตอนที ่ ๔ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ทุกคนด�าเนินการจัดท�าข ้อตกลงตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู้ประเมิน โดยมี 

การก� าหนดผลสัมฤทธิ์ ของงาน ตั วชี้ วั ด 

ความส�าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

หรือก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน

ราชการ และระดบัรายบคุคล และก�าหนดเกณฑ์

การให้คะแนนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

โดยให้แล้วเสร็จครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม 

และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม
๒. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: 
ประ เมินทุกองค ์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ขัน้ตอนที ่๕ การประเมนิผลผูป้ระเมนิได้ประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ 
ต้ังแต่ต ้นรอบการประเมิน พร้อมกับมีการ 
แสดงหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ความส�าเร็จของงาน 
และการประเมินสมรรถนะ ได้มีการประเมิน
สมรรถนะเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ที่ก�าหนด และให้ผู้ประเมินผลแจ้งผลคะแนน 
ให้กับผู้รับการประเมินทราบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ขั้นตอน
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ขั้นตอน
๓. ด�าเนินการ ๒ ขั้นตอน
๔. ด�าเนนิการ ๑ ขัน้ตอน หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็น
ไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์            
การประเมินผลการปฏิบัติงานข ้าราชการ 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. การใช ้แบบประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาส่วนท้องถิ่น
     ๑) สายงานการสอน
     ๒) สายงานบริหารสถานศึกษา
     ๓) สายงานนิเทศการศึกษา
๓. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานข้าราชการ 
ครพูนักงานและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกค�าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น จ�านวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา และ
หรือผู ้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน  
เป็นกรรมการ (กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสานขอยมืตัว
จากท้องถิ่นใกล้เคียงได้)
๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ                 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้แบบการประเมินถูกต้องตาม 
สายงานที่ก�าหนด
๓. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิ่นให้ผู ้รับการประเมินทราบ 
ทุกครั้ง
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๒. ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการไม่ถูกต้อง

๕
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ช่วย และครู
๒. กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอยืมตัวจากท้องถิ่นใกล้เคียงได้
หมายเหตุ: ประเมนิทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมนิได้ เว้นแต่กรณไีม่มีข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้

๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การค�านวณวงเงินร้อยละ ๓ ท่ีสามารถ                       
จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด               
ที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วยราชการองค์กร                   
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นด้วย)                  
ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ 
กันยายน แล้วแต่กรณี 
๒. จ�านวนร้อยละท่ีจะไว้ใช้ในการเลือ่นเงนิเดือน
ข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถ่ิน แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกิน
ร้อยละ ๖  ของฐาน ในการค�านวณของแต่ละคน
๓. มีการประกาศอัตราร ้อยละของฐานใน
การค�านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ                            
เพือ่เลือ่นเงนิเดอืน ต้องประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปอย่างช้าท่ีสุดพร้อมกับการมีค�าสั่งเลื่อน 
เงินเดือน
๔. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเท่านั้น
๕. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
พนกังานและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๒. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. วงเงินท่ีใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐาน 
เงินเดือนรวม
๒. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้

๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย     
คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ย่อย  
คือ

(๑) สายงานการสอน (ครูผู ้ดูแลเด็ก  
ครูผู้ช่วย และครู)

(๒) สายงานผู ้บริหาร (ผู ้อ�านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์)

๒.๒ กลุ่มที่ ๒ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ  
คศ.๕ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ

(๑) สายงานการสอน (ครู)
(๒) สายงานผู ้บริหาร (ผู ้อ�านวยการ 

สถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์)
๓. การเกลี่ยเงินภายในกลุ ่มอันดับเงินเดือน
เดียวกัน 
๔ . มี การประกาศอั ตราร ้ อยละของฐาน 
ในการค�านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ  
เพื่อเลื่อนเงินเดือน
๕. มีการจัดท�าแบบรายงานแสดงรายละเอียด        
การค�านวณให้เห็นอย่างชัดเจน
๖. มกีารแจ้งผลการเลือ่นเงินเดือนให้ข้าราชการ
หรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบเป็นข้อมูล
เฉพาะเป็นรายบุคคล
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู้อ�านวยการ  
สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู
๒. ส�าหรับเกณฑ์การประเมินข้อ ๒ หากมีเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นการด�าเนินการครบถ้วนตามข้อ ๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาหรือสถานศึกษา 
ตัดฐานการประเมินได้

๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้เจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ ดังนี้
๑. ระบบแผนอัตราก�าลังสามปี ให้ตรวจสอบ
โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตราก�าลังทั้งหมด 
ต�าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และระบุผูค้รองต�าแหน่ง
หรืออัตราว่าง
๒. ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ และระบบ 
ก.พ.๗ ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจาก
บัตรประจ�าตัวประชาชน ค�าสั่งต�าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม 
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และ
อื่น ๆ ที่ก�าหนด
๓. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบ
ข้อมูล และจ�านวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจบัุนหรอืไม่ ท้ังนี ้ตามคู่มอืการตรวจสอบ  
และวิธีการที่ก�าหนด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบั 
การบริหารงานบุคคลขององค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
(ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที ่๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑

๓๓. ระดบัความส�าเรจ็ของการบนัทกึ ปรบัปรงุ 
และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร 
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเข้าใน
ระบบ LHR ได้แก่ (๑) ระบบแผนอัตราสามปี 
ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอตัรา
ก�าลังสามปี ประเภทต�าแหน่ง ชื่อต�าแหน่งตาม 
สายงาน ชื่อต�าแหน่งในการบริหารงานอัตรา 
เงินเดือน และระบผูุ้ครองต�าแหน่งหรืออตัราว่าง 
และ (๒) ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญและครู  
ประกอบด้วย การดึงข้อมูลและรูปถ่ายจาก 
บตัรประจ�าตัวประชาชน ค�าสัง่ต�าแหน่งและอตัรา 
เงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม  
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว  
และอื่น ๆ ที่ระบบก�าหนดไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการบนัทกึ
ข้อมูลตามข้อ ๑ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ 
ไม่เป็นปัจจุบัน

๕

๐
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๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน ตัวชี้วัดที่ ๓๔ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัการจดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน มกีารจดัหาเครือ่งอ�านวยความสะดวก          
ในที่ท�างานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:    นายอดิศร สุนทรวิภาต    นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
                                                      โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔
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๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ท�างานมี
สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู ่น่าท�างานตามทีก่�าหนดไว้
๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่
ท�างานที่น่าอยู่ น่าท�างาน ดังนี้
๑. ผู ้บริหารท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุน 
และก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ส�านักงาน/สถานที่ท�างาน การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. สถานท่ีท�างานมีการก�าหนด/แบ่ง พ้ืนท่ี 
เพื่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน  
การจดัเกบ็เอกสาร ฯลฯ ไว้อย่างชดัเจน พร้อมกบั 
มีสภาพดีและสะอาด
๓. สถานที่ท�างานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อุปกรณ์ตัดไฟรองรับ
กรณีเกิดไฟซ็อต/รั่ว เครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟ
และบนัไดหนไีฟ อยูใ่นสภาพทีด่แีละพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
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๔. สถานที่ท�างานมีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ท�างานหรือท�ากิจกรรม มีการระบายอากาศที่ดี 
อุณภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียงดัง/กลิ่นเหม็น/กลิ่น
สารเคมี ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
๕. มีการให้ความรู ้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ 
อนามัยส่ิงแวดล ้อม มี กิจกรรมส่งเสริมให ้
ผู้ปฏิบัติงานได้ออกก�าลังกายในสถานที่ท�างาน 
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลาย 
ความเครียด และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
ประจ�าปีของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๕๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การด�าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๓๕ – ๔๔ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น  
มีความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการท้องถิ่นในกิจการสภา การก�าหนดประชุมสภา การประชุมสภา การพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
ในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๓๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายวิษณุ  วาสานนท์              ผู้อ�านวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น  โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๗๔
                    ๒. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี     หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้ง
       ท้องถิ่น
                                                    โทร. ๐๘ ๖๖๒๙ ๗๕๒๑
                    ๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๕๙๒๑ ๑๕๕๙
                                                           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ – ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓๖ – ๔๔ จ�านวน ๙ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:    ๑. นางสาวจิราวรรณ สุวรรณปินฑะ       นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐
                    ๒. นายพีระพล แก้วประทุมรัศมี            นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐
                                                           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗
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๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และทะเบียนองค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น  
โดยตรงที่ระบบรายงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง หัวข้อ 
“รายชื่อผู ้ด�ารงต�าแหน่งขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” ในเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th 
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๗๒๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓

๓๕. การบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ข ้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รูปภาพ วันเดือนปีเกิด 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ที่อยู่ปัจจุบัน 
สถานทีติ่ดต่อ ประวติัครอบครัว ข้อมลูการศกึษา 
ข้อมูลการอบรมดูงาน อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง 
และประวัติการด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
๒. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  
(ไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือต�าแหน่งอื่น ๆ ลาออก 
แต่ยังมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูล 
ในทะเบียนประวัติไม่ครบถ้วน)
๓. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น (อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ele: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ินและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกผ่านทางเว็บไซต ์
ของศูนย์ฯ โดยตรงทาง http://ele.dla.go.th ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการ 
เลือกตั้งตามวาระข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งตามค�าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑/๒๕๕๗  
และข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งตามประกาศ คสช.ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน ไม่ต้องด�าเนินการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบริหารฯ
๒. ตรวจสอบจากระบบรายงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง หัวข้อ “รายชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้
ส�าหรับตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกต�าแหน่งที่ได้บันทึกในระบบ 
และคลิกดูข้อมูลในรายบุคคลได้เลย ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลกับ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม สือ่ สถาบันการศกึษา สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา องค์กรอิสระและผูท้ีส่นใจเพือ่น�าไปวเิคราะห์ 
วิจัย และเป็นฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลในองค์กรต่าง ๆ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุม ฯ 
๒. เอกสารการมอบหมาย
๓. ให้เข้าร่วมประชุม หลักฐานการลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)               
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๔/๑
๒. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๘ เอกาทศ
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๖
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๒

๓๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
ผู ้ที่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้บริหารท้องถ่ิน 
ได้เข้าร ่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย 
และทุกครั้ง 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง
๒. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
เข ้าร ่วมประชุมสภาสมัยสามัญไม่น ้อยกว่า 
ครึ่งหนึ่งของจ�านวนครั้งที่มีการประชุม
๓. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนครั้งที่มีการประชุม                  
๔. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย             
ไม่เคยเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
การประชมุสภาท้องถิน่ทีผู้่บรหิารท้องถิน่ต้องร่วมประชมุ หมายถึง กรณทีีผู้่บริหารท้องถิน่ หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชมุ            
เพื่อรับฟังหรือชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นนัดประชุม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อม               
ที่จะอ�านวย ความสะดวกแก่การปฏิบัติของ 
สภาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อย่างไร
๒. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และ
ตรวจสถานท่ีประชุม กฎหมายและระเบียบ 
ต่าง ๆ อาจจัดไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นสามารถตรวจดูก็ได้ และเผยแพร่
ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓๗. การอ�านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 
และการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่ส�าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีสถานท่ีท�างานของสภาท้องถิ่น สถานท่ี
ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานเพียงพอส�าหรับ   
การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการ
ของสภาท้องถิ่น
๔. มีการจัดกฎหมายและระเบียบที่ส�าคัญ 
เกีย่วกับการปฏบิตังิานของสภาท้องถิน่ให้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นและผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. สถานทีท่�างานของสภาท้องถิน่ หมายถงึ ห้อง 
หรือพื้นที่อื่น ที่จัดไว้ส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
เพื่ออ�านวยความสะดวกที่สามารถท�างานได้ 
ในระดับหน่ึง เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์
ส�านกังาน (เครือ่งบันทกึเสยีง เครือ่งเสยีง ล�าโพง 
ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น)
๒. เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ หมายถึง ค�าสั่งที ่
ผูบ้รหิารท้องถิน่แต่งตัง้เจ้าหน้าที ่ให้มารบัผดิชอบ 
เกี่ยวกับงานของสภาท้องถิ่น
๓. เอกสารเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบท้องถิน่
ที่ส�าคัญต้องจัดไว ้ในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
ครบทุกฉบับและครบตามจ�านวนสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น (ถ้าไม่ครบถือว่าไม่ได้คะแนน)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น

๒) พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือ 
ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ส�าหรับเมืองพัทยา) 

๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓)

๕) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย  
การรับเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การลาของผู ้บริหารท้องถิ่น ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
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๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 
๒๕๖๓ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนต�าบล)

๑๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ง/หนังสือท่ีผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับ
การพัฒนาความรู้
๒. รายงานผลการพัฒนาความรู ้ ท่ี เสนอต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕/๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐  
วรรคสอง
๓. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร 
ส ่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

๓๘. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๒. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู ้ ร ้อยละ ๓๐.๐๐ – 
๔๙.๙๙  ของจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
๓. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๔. ไม่มีการพัฒนาความรู ้ให้แก่สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเลย

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
ต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ/สถาบัน 
การศึกษา/สมาคมที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดซ่ึงต้องเป็นการพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินการ
ตามอ�านาจหน้าท่ีของตนได้ เช่น การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับ
การก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ ฯ อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ 
การพัสดุ หรือการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญนัดแรกของแต่ละสมัย 
๒. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ทมีประเมนิ ฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจรงิในวนัตรวจประเมนิ ฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒  
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ วรรคสอง
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๙. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมยัสามญั และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑ . สภาท ้องถิ่นมีการก�าหนดสมัยประชุม 
สภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่
กฎหมายจัดตั้งก�าหนดไว้ได้ถูกต้อง
๒. ประธานสภาท้องถ่ินได้ด�าเนนิการเรียกประชมุ
สภาท้องถิ่นสมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
(หรือข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับการประชุมสภา 
เมอืงพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ส�าหรับกรณเีมอืงพัทยา)
๓. ประธานสภาท้องถิ่นได้ด�าเนินการนัดประชุม
สมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามข้อ ๒๓ แห่งระเบียบ มท.  
ว ่ าด ้วยข ้อบั งคับการประชุมสภาท ้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรือข้อ ๑๙ แห่งข ้อบังคับ 
การประชมุสภาเมอืงพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ส�าหรับ
กรณีเมืองพัทยา)
๔. มีการประชาสัมพันธ์ก�าหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน�าเข้าสู ่ 
ที่ประชุมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น  
การประชาสัมพันธ ์ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กบัประธาน
สภาท้องถิ่น
๒. มีหนังสือจากประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
๒. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๑ ทวิ
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔
๗. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๘
๘. ข้อบัญญตัเิมอืงพทัยา เรือ่ง วธิกีารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓

๔๐. การเสนอและส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. ผู้บริหารท้องถ่ินได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/
เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ตามก�าหนดเวลา 
(ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุ
ไม่สามารถเสนอได้ทนัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
ผู้บริหารท้องถ่ินได้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็น 
ต่อประธานสภาท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ (กรณีเทศบาล) หรือขออนุมัติขยาย 
ระยะเวลาเสนอญตัติร่างข้อบญัญติั ต่อสภาท้องถิน่ 
และรายงานให้ผูว่้าราชการจงัหวดัหรอืนายอ�าเภอ
หรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�าก่ิงอ�าเภอ
ทราบ (กรณอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล) 
๒. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญั ติงบประมาณให ้ กับสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น 
๓. มกีารจดัเอกสารส�าหรบัใช้ประกอบการพจิารณา
โครงการหรืองานต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ตรวจดูได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๓. ด�าเนินการเฉพาะข้อ ๑ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
การส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๒. มเีอกสารบันทึกการประชุมเพือ่เลอืกประธาน
กรรมการแปรญตัตแิละเลขานกุารคณะกรรมการ
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้ วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๓) ข้อ ๑๐๗  
และข้อ ๑๐๙
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑

๔๑. การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. มีการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามจ�านวน
ที่กฎหมายก�าหนด (๓ ถึง ๗ คน กรณีองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรอืองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลหรือ ๓ ถึง ๕ คน กรณีเมืองพัทยา)
๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน 
คือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก คนถัดไป  
จนครบตามจ�านวนท่ีสภาท ้องถิ่นได ้มีมติ 
ก�าหนดไว้
๓. คณะกรรมการแปรญตัตต้ิองเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น
๔. เลขานกุารสภาท้องถิน่ได้นดัประชมุกรรมการ
แปรญัตติและเปิดประชุมเพื่อเลือกประธาน
กรรมการแปรญตัตแิละเลขานกุารคณะกรรมการ
แปรญัตติ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จนถึงนัดประชุมเพื่อเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔ ได้ ๕ คะแนน
๒. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ ๓ คะแนน
๓. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๔. กรณีที่ไม่มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒/ด�าเนินการตามข้อ ๑  หรือ ข้อ ๒  ไม่ถูกต้อง ได้ ๐ คะแนน  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  
ข้อ ๔๙ และข้อ ๑๑๕
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๐๔

๔๒. การเสนอและพิจารณาค�าแปรญัตติ 
ร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สภาท้องถิ่นได ้ก�าหนดระยะเวลาเสนอ  
ค�าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัตินั้น
๒. มกีารก�าหนดสถานท่ีในการเสนอค�าแปรญตัติ
ไว้
๓. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ 
หน้าท่ีรับค�าแปรญัตติตามก�าหนดระยะเวลา 
และสถานที่ที่สภาท้องถิ่นก�าหนด
๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินทราบ
ก�าหนดนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก�าหนดเวลานัดประชุม
๕. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
จากผูบ้รหิารท้องถิน่ได้เข้าร่วมประชมุ เพือ่รับฟัง 
หรือชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได ้มีหนั งสือแจ ้ ง
ก�าหนดการประชุม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕ 
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔   
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. มีการก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/          
เทศบัญญัติงบประมาณ
๒. มีการก�าหนดสถานที่และเวลาที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมไว้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อคร้ังที่มี 
การพิจารณาร ่ างข ้อ บัญญั ติ / เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ ๓  
ขั้นลงมติ
๒. เอกสารรายงานและความเห็นของคณะ
กรรมการแปรญัตติ
๓. เอกสารการส่งรายงานและความเหน็ของคณะ
กรรมการแปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓

๔๓. การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดท�ารายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้อย่างถูกต้อง
๒. คณะกรรมการแปรญัตติได ้ส ่งรายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบญัญตังิบประมาณตามร่างเดมิ และตามทีม่ี
การแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ต่อประธานสภาท้องถิน่ 
ด้วย
๔. ประธานสภาท้องถิน่ได้ส่งรายงานและความเหน็ 
ของคณะกรรมการแปรญตัติให้สมาชกิสภาท้องถิน่ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมสภา 
ท้องถิน่ เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง (ขัน้แปรญตัต)ิ  
ของสภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔  
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓    
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และสภาเมืองพัทยา
๒. การจดัท�ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตตติามข้อ ๕๐ แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็น
ยืน่ต่อประธานสภาท้องถิน่ รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบวุ่าได้มหีรือไม่มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญตัตแิละมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค�าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และวรรคสอง ก�าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น (ส�าหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภา 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมายของเทศบาลแล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
ทุกครั้ง ในปี ๒๕๖๓
๒. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ทมีประเมนิ ฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจรงิในวนัตรวจประเมนิ ฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  
และข้อ ๓๔
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๔. การจัดท�ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ได้บันทึกเร่ืองการประชุมต่าง ๆ ในรายงาน
การประชุมถูกต้องตามท่ีสภาท้องถ่ินได้ประชุม
และมีมติ
๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได ้ท� าการตรวจรายงานการประชุมและ 
ลงลายมือชื่อไว้
๓. สภาท้องถ่ินได้พิจารณาและท�าการรับรอง
รายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่น 
ได้ประชุมและมีมติ
๔. ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงาน 
การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว
๕. ได้ติดประกาศรายงานการประชมุท่ีสภาท้องถ่ิน 
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. มีการเผยแพร่ผลการประชุมสภาท้องถ่ินทาง 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๖
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐









แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 
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ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

รายได้เพิ่มขึ้น
ไม่มีข้อทักท้วง

บริหาร

“เงิน”
เก่ง

การจัดเก็บ
รายได้

การจัดท�า
งบประมาณ

การพัสดุ

บ�าเหน็จ
บ�านาญ

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์
การบริหาร
งานการเงิน
และการคลัง

การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย 

การจัดท�าบัญชี
และรายงาน

การเงิน
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๙๐ จ�านวน ๔๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๗๘, ๘๑ - ๙๐ จ�านวน ๔๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๒๐ คะแนน

๒) ตวัชีวั้ดน�าร่อง ตวัชีวั้ดที ่๗๙ – ๘๐ จ�านวน ๒ ตวัชีว้ดั จ�านวน ๑๐ คะแนน (ไม่น�าไปนบัเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้                           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด�าเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๓ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั คะแนน ร้อยละ

๑. การจัดเก็บรายได้ ๑๒ ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒

๒. การจัดท�างบประมาณ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. การพัสดุ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

๔. การบรหิารงบประมาณรายจ่าย การจดัท�าบัญชี
และรายงานการเงิน

๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙

ตัวชี้วัดน�าร่อง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๕. บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๖. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

รวม ๓๘ ๓๒ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
    ( ................................................................. )

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๖๒ จ�านวน ๑๘ ตัวชี้วัด
๑.๑ กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๕๐ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�าข้อมูลสถิติการคลัง  
การมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�าหนดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจน 
และมีความโปร่งใส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายชรินทร์ สัจจามั่น     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
      โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๙๘
                   ๒. นายผจญ มหันตปัญญ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อจัดเก็บรายได้ทั้ง ๓ ประเภท
๒. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันที่คล ้ายกัน น�้ามันดีเซล 
และน�า้มนัทีค่ล้ายกนั ก๊าซปิโตรเลียม โดยออกข้อบญัญติั
เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�าหรับน�้ามัน  
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ  
๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔๕. มีการออกข้อบญัญัติองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จดัเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
บ�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จากการ
ค้าน�้ามัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. การจัดเก็บภาษีการค้าน�้ามัน
๒. การจัดเก็บภาษียาสูบ
๓. การจดัเก็บภาษผีูเ้ข้าพกัในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีและได้จัดเก็บครบทั้ง ๓ ประเภท
๒. มีและได้จัดเก็บ ๒ ประเภท
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ ประเภท
๔. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัติภาษี
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยก�าหนดอัตราภาษีเป็น 
ร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอการจัดเก็บ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีท่ีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้รายงานข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบฐานข้อมลูกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และระบบฐานข้อมูล
กลางจะปิดระบบการรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๐๓๒ ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
จงัหวดัสามารถใช้ username/password ของจังหวดั
เพ่ือล็อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูลกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO) ในเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น แล้วตรวจสอบวัน/เวลาในการ
บันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้ทุกแห่ง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔๖. การรายงานสถิติการคลังท้องถ่ิน
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. วันท่ี ๑ พฤศจกิายน – ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓
๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕
๓
๑
๐

๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ 
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน ์  
เช่น Facebook Line เว็บไซต ์  จดหมายข่าว  
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และ
จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น
๒. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) 

๔๗. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษี การออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี 
และค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จากการค้าน�า้มนั ยาสบู และ
ผู้เข้าพักในโรงแรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook                  
Line ฯลฯ
๒. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
๓. จดหมายข่าว 
๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
การประชาสมัพนัธ์ หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และระยะเวลา
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชน 
ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าก่อนปีท่ีจะมีการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษี
ทราบถึงภาระหน้าที่ในการ เสียภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์
ที่ประชาชนและผู ้เสียภาษีจะได้รับจากการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่น�าไปใช้ในการจัดท�า
โครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 
๙. อื่น ๆ ระบุ ....
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๘ – ๙ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕
๓
๑
๐

๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีทั้งหมด โดยนับ
จ�านวนผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ทั้งหมด กับจ�านวนผู้ที่ได้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ในปี ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันที่คล ้ายกัน น�้ามันดีเซล 
และน�้ามันที่คล ้ายกัน ก ๊าซปิโตรเลียม โดยออก 
ข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได ้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์
ส�าหรับน�้ามัน และกิโลกรัมไม ่เกิน ๑๐ สตางค์  
ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ 
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละ  
๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม

๔๘. จ�านวนผูช้�าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม 
บ�ารุง องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
จากการค้าน�้ามัน, ยาสูบ และผู้เข้าพัก
ในโรงแรมต่อจ�านวนผู้ที่ อยู่ในข่ายต้อง
ช�าระโดยรวมในปี ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากการค้าน�้ามัน
๒. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากยาสูบ
๓. จ�านวนผู้ช�าระภาษีเข้าพักในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย:
- สูตรการค�านวณ
    จ�านวนผู้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมปี ๖๓  X ๑๐๐
            จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีปี ๖๓

๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบยีนคมุผูช้�าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ทั้งหมด กับหลักฐานประกาศ ค�าสั่ง หรือส�าเนาหนังสือ
เร่งรดัติดตามทวงถามผูค้้างช�าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม
ในปี ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล้ายกัน น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดยออกข้อบัญญัติ
เกบ็เพ่ิมได้ไม่เกินลติรละ ๑๐ สตางค์ส�าหรบัน�า้มนั และ
กิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละ ๑๐ 
สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มอี�านาจหน้าท่ีด�าเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
๓. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔๙. การเร่งรดัตดิตามทวงถามผู้ค้างช�าระ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน�้ามัน 
ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม เพื่อให้
ช�าระเงินภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มีผู้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
๒. มีประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามผู ้ค ้างช�าระ จ�านวน
มากกว่า ๑ ครั้ง และไม่มีผู้ค้างช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียม
๓. มีประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามผู้ค้างช�าระ จ�านวน ๑ ครั้ง  
๔. มีผู ้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
แต่ไม่มีประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามใด ๆ

๕
๓

๑

๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบแจ้งการช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียมท่ีปรากฏสัญลักษณ์หรือรูปแบบการ
ให้บริการตามช่องทางที่ก�าหนด
๒. ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารซ่ึง
แสดงการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ธนาคาร
๓. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการช�าระเงนิผ่านไปรษณย์ี
๔. ตรวจสอบประกาศ หรือค�าส่ังที่ก�าหนดให้มีการรับ
ช�าระเงินนอกสถานที่หรือหน่วยให้บริการเคลื่อนที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล้ายกัน น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดยออกข้อบัญญัติ
เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ ส�าหรับน�้ามัน 
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละ ๑๐ 
สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มอี�านาจหน้าท่ีด�าเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
ในสภาวะวิกฤติ (รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19))
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕๐. การเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงิน
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน�้ามัน, 
ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรมโดยรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการรับช�าระเงินผ่านธนาคาร หรือ 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
๒. มีการรับช�าระเงินนอกสถานที่ หรือ
หน่วยให้บริการเคลื่อนที่
๓. มีการรับช�าระเงินนอกเวลาราชการ 
เช่น วันหยุดราชการ เวลาพักเที่ยง ฯลฯ
๔. มีการรับช�าระเงินด้วยช่องทางอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก ๑. – ๓.
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ ข้อขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ 
๔. ไม่ได้ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๖๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๖๒ จ�านวน ๑๘ ตัวชี้วัด
๑.๒ กรณปีระเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมอืงพทัยา ตัวช้ีวดัที ่๕๑ – ๖๒ จ�านวน ๑๒ ตัวช้ีวดั จ�านวน ๖๐ คะแนน
เป้าหมาย: เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�า 
ข้อมลูสถติกิารคลงั ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได้ การปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้มีความชัดเจน
และมีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น เพื่อจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนยีม และใบอนญุาตตามพระราชบัญญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒. มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น            
ตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
๑. การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามพระราชบัญญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องก�าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
หรอืก�ากบัดแูลส�าหรบักจิการหรอืการด�าเนนิการ 
ในเรื่องต ่าง ๆ ก�าหนดมาตรฐานสภาวะ 
ความเป ็นอยู ่ ท่ี เหมาะสมกับการด�ารงชีพ 
ของประชาชน และวิธีด�าเนินการเพื่อตรวจสอบ 
ควบคุมหรือก�ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะม ี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
กับการด�ารงชีพของประชาชน
๒. เมื่อมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถ่ิน
แล้ว จะต้องมีการจัดเก็บรายได้ด้วย
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๑. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 
และได ้จัด เก็บตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ดังนี้  
๑. ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ
๒. ประเภทการก�าจัดขยะมูลฝอย
๓. ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
๔. การตลาด
๕. ประเภทสถานที่จ�าหน่ายหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร
๖. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
๗. ประเภทการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีและได้จัดเก็บ ๕ - ๗ ข้อ
๒. มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ข้อ
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น            
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ          

๕
๓
๑
๐
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๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได ้รายงานข้อมูลสถิติการคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบฐานข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะ
ต้องรายงานให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบ
การรายงานข้อมลูภายในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๐๖/ว ๒๕ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๐๓๒ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
จังหวัดสามารถใช้ username/password 
ของจังหวัดเพื่อล็อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูล
กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)                
ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แล้วตรวจสอบวัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลสถิติ 
การคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดได้ทุกแห่ง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๒. การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕
๓
๑
๐

๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสมัพนัธ์ การจดัเกบ็ 
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสื่อสังคมออนไลน์  
เช่น Facebook Line เว็บไซต์ จดหมายข่าว 
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)

๕๓. การประชาสัมพันธ ์หลักเกณฑ์และ 
วิธีการจัดเก็บภาษี จากการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติท้องถ่ินและได้จัดเก็บตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line ฯลฯ
๒. เว็บไซต์ 
๓. จดหมายข่าว 
๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 
๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 
๙. อื่น ๆ ระบุ.....
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และ
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู ้เสียภาษีทราบถึง
ภาระหน้าที่ในเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ 
ที่ประชาชนและผู ้เสียภาษีจะได้รับจากการ 
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีน�าไปใช้ 
ในการจัดท�าโครงการหรือบริการสาธารณะ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๘ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕
๓
๑
๐

๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบจากการจัดท�าแผนที่แม่บทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรองรับการ 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดท�าด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (LTAX GIS)  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ 
ด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอ่ืน (กรณีซื้อ
โปรแกรมใช้งาน หรือจ้างท�า)  ซึ่งจะต้องปรากฏ
ข้อมูลแผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (๑) – (๔) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๑๒๗๒ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๑
ค�าอธิบาย:
แผนทีแ่ม่บท เป็นการแสดงแนวเขตการปกครอง 
และพื้นที่ที่ มีการแบ่ง เขตย่อยภายในเขต 
การปกครองเพื่อใช้ ในการส�ารวจและจัดท�า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๔. การจดัท�าแผนท่ีแม่บทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดท�าแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน
๒. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
๓. แบ่งเขตย่อย (Block)
๔. จัดท�ารูปแปลงที่ดินและมีรหัสแปลงที่ดิน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๔
๒. ด�าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๓
๓. ด�าเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการขั้นตอนใด ๆ

๕
๓
๑
๐
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๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้งเจ ้าหน้าที่ 
และมกีารลงทะเบยีนเพือ่รับข้อมลูจากกรมทีดิ่น
และกรมธนารกัษ์ เพือ่น�าไปใช้ในการจดัเกบ็ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๕๓๖๑ ลงวันที่ ๒๗  
ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๙๑๙  
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
มาตรา ๙๒ ก�าหนดให้กรมท่ีดินจัดส่งข้อมูล
รูปแปลงที่ดินและข ้อมูลเอกสารสิทธิของ
เจ้าของที่ดิน ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ความระมัดระวัง                  
ในการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์จงึต้องมเีจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๕. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล
จากกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และน�าไปใช้
ประโยชน์
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและเข้าลงทะเบียน 
ในระบบรับข้อมูลเอกสารสิทธิของกรมที่ดิน  
และน�าไปใช้ประโยชน์
๒. มีการลงทะเบียนในระบบเพ่ือรับข้อมูลราคา
ประเมนิจากกรมธนารักษ์ และน�าไปใช้ประโยชน์
๓. มีการปรับปรุงค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบัน  
(เจ ้าหน้าที่โอน/ย้าย ต้องเปลี่ยนตัวบุคคล 
รับผิดชอบ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการครบ ๒ ข้อ 
๓. ด�าเนินการครบ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มกีารประกาศบัญชรีายการท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง
ของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ปี ๒๕๖๓ ภายในก�าหนดเวลาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายเวลา
เป็นการทั่วไป (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๗๕ ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒

๕๖. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ ดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) ได้ตามข้ันตอน
ที่กฎหมายก�าหนด
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีประกาศก�าหนดระยะเวลาที่จะด�าเนินการ
ส�ารวจให้ประชาชนทราบ
๒. มีการแต่งตั้งและออกบัตรประจ�าตัวให้แก่
พนักงานส�ารวจ 
๓. มีการประกาศแบบบัญชีรายการที่ ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) และจัดส่ง 
ให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค�าอธิบาย:
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหากไทยมีอ�านาจขยายระยะ
เวลาด�าเนินการดังกล่าวเป็นการทั่วไปตาม 
ความจ�าเป็นแก่กรณีได้
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการครบ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น 
ที่จ�าเป็น (ภ.ด.ส.๑ และ ๒) และบัญชีก�าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสร้าง 
หรือสิ่งปลูกสร ้างที่ เป ็นห้องชุด (บัญชีของ 
กรมธนารักษ์) ภายในก�าหนดเวลาที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบให้ขยายเวลา
เป็นการทั่วไป (ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๗๕ ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็และ รายละเอยีด
ที่จ�าเป็น ณ ส�านักงานหรือที่ท�าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
ของทกุปี และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
มีอ�านาจขยายระยะเวลาด�าเนินการดังกล่าว
เป็นการทั่วไปตามความจ�าเป็นแก่กรณีได้
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๗. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) ได้ตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น 
ที่จ�าเป็น (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) 
๒ . มีประกาศบัญชีก� าหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรม
ธนารักษ์)
๓. ปิดประกาศ ภ.ด.ส ๑ และ ๒ ที่ส�านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ่อนวันที่  ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการครบ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู ้ที่ ได ้ช�าระภาษี   
ภาษีป้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒  
แล้วน�ามาค�านวณเปรียบเทียบประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
จ�านวนผู้เสียภาษีป้าย ปี ๖๓ – ปี ๖๒ X ๑๐๐
         จ�านวนผู้เสียภาษีป้าย ปี ๖๒
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๘. จ�านวนผู้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบกับปี 
๒๕๖๒ (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐

๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจริ งประกอบงบทดลอง  ประจ� า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของภาษีป้าย แล้วน�ามา
ค�านวณเพือ่เปรยีบเทยีบประกอบกบัทะเบยีนคมุ
ผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย: 
สูตรการค�านวณ
เงินภาษีป้าย ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๓ – ปี ๖๒ X ๑๐๐

เงินภาษีป้ายที่จัดเก็บได้ปี ๖๒
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๙. จ�านวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒ (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีโดยนับ
จ�านวนผู้ที่ได้ช�าระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อ
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
จ�านวนผูเ้สยีค่าธรรมเนยีมปี ๖๓ – ปี ๖๒ X ๑๐๐
        จ�านวนผู้เสียค่าธรรมเนียม  ปี ๖๒
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ                
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๖๐. จ�านวนผู้เสยีค่าธรรมเนยีมและใบอนญุาต
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปรยีบเทยีบกับ ปี ๒๕๖๒ (เกดิสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐

๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรบัจรงิประกอบงบทดลอง ประจ�าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ของค่าธรรมเนียมและใบ
อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ 
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑. อัตราการ เพิ่ ม ข้ึนของจ� านวน เ งิน  
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย: 
๑. สูตรการค�านวณ
(เงนิค่าธรรมเนยีมท่ีจัดเกบ็ได้ปี ๖๓ - ปี ๖๒) x ๑๐๐

เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒
๒. ไม่นับรวมรายท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม
กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้ 
บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ                
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานการรับช�าระภาษีเป็นเอกสาร เช่น 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั ธนาณัติ ตัว๋แลกเงนิ
ไปรษณีย์ เชค็ธนาคาร หรอืหลกัฐานการรับช�าระ
ผ่านระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่เข้าตรวจประเมิน
๒. ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารซึ่ง
แสดงการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่าน
ระบบธนาคาร
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการช�าระเงินผ่าน
ไปรษณีย์
๔. ตรวจสอบประกาศ หรือค�าสั่งท่ีก�าหนดให้มี
การรบัช�าระเงนินอกสถานทีห่รอืหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๑ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๖๘๙ ลงวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๓

๖๒. การเพิ่มช่องทางอ�านวยความสะดวก
ประชาชนในการรับช� าระภาษีท ้ องถิ่ น  
(ภาษีที่ดินฯ และสิ่งปลูกสร ้าง ภาษีป ้าย  
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มกีารรบัช�าระภาษผ่ีานธนาคารบนระบบบญัชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(e-LAAS) ผ่านระบบรหัสบาร์โค้ด หรือระบบ 
QR Payment
๒. มีการรับช�าระภาษีโดยเช็คธนาคาร หรือโอน
ผ่านบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
รับช�าระภาษีนอกสถานที่ หรือหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่ หรือนอกเวลาราชการ เช่น วันหยุด
ราชการ เวลาพักเที่ยง ฯลฯ
๓. มีการรับช�าระภาษีโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
๔. ไม่มกีารด�าเนนิการใด ๆ  (รบัช�าระ ณ ส�านกังาน/ 
หรือท่ีท�าการองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน  
เพียงอย่างเดียว)

๕

 

๓

๑

๐



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔16

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๐๘.๔/ว ๑๙๕๗ ลงวนัที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๕. มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๓  
เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร ้อมของ 
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤติ (รองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
ค�าอธิบาย:
ประเมินผลการด�าเนินงานถึงวันที่เข ้าตรวจ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันที่เข้าตรวจ)  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การจัดท�างบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๖๓ – ๖๖ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�างบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และบริหารงบประมาณ              
ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิน่ โดยการตัง้งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทนุให้เกดิความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความสมดุลในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                          โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                  ๒. นายธีรเณศ แสงแป้น           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑  
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
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๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ร่างข้อบัญญัติ/ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายงานการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
๓. ข้อมลูจากระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๔. ญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ต่อสภาท้องถิ่น
๕. ญัตติเสนอสภาท้องถ่ินหรือหนังสือรายงาน
ขยายระยะเวลากรณีไม ่สามารถเสนอร ่าง 
งบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
(ข้อ ๒๔) (ถ้ามี)

๖๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อสภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เสนอภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. เสนอภายในวันที่ ๑๖ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๓. เสนอภายในวันที่ ๒๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๔. เสนอหลังวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕
๓
๑
๐
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๖. เอกสารอืน่ เช่น เอกสารประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย:
๑. งบประมาณรายจ่าย: งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภออนุมัติ ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้ง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณด้วย
๒. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย: เมื่อผู้บริหารท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ�าปีแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท�าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู ้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น�าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. กรณีมีการขอขยายระยะเวลา ภายหลังวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อ ๒๔ ของระเบียบ 
งบประมาณหรือไม่
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การอนุมัติและประกาศใช ้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี
๒. หนังสือและประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ประจ�าปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒

๖๔. องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น จัดท�า 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ให้สามารถใช้ทนัได้ในวนัที ่๑ ตลุาคม 
และส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้ก�ากับ 
ดูแล และจดัท�าประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ประจ�าปีงบประมาณหลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่าย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ทันได  ้
วันที่ ๑ ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให ้
ผู้ก�ากับดูแลภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ/ 
จัดท�าประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าป ี
สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้กับผู้ก�ากับ
ดูแล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ 

๕ 
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ค�าอธิบาย:
๑. ส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ 
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ :ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส�าหรับองค์การบริหารส ่วนต�าบล 
ให้ส่งนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ากิ่งอ�าเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลา 
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ 
โดยเปิดเผยเพือ่ให้ประชาชนทราบ ณ ส�านกังาน/
ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานการรบั-จ่ายเงนิ ประจ�าปีงบประมาณ :  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน
การรับ-จ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้น 
ทัง้งบประมาณรายจ่ายและเงนินอกงบประมาณ 
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน
ก�าหนดสามสิบวัน ตามแบบที่อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก�าหนด แล้วส่ง
ส�าเนารายงานการรับ จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลัง 
จากน้ันแล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นทราบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ทันได้วันที่ ๑ 
ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู ้ก�ากับ
ดูแลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๓. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ไม่ทันวันที่ ๑ 
ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู ้ก�ากับ
ดูแลเกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล 
เกิน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๓

๑

๐

๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๕. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก ่อสร ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เกินร้อยละ ๑๕.๐๐  ขึ้นไป
๒. เกนิร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่ไม่เกนิร้อยละ ๑๕.๐๐
๓. เกินร้อยละ ๕.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐
๔. ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐ 

๕
๓
๑
๐
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๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
- สูตรการค�านวณ

งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง x ๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอ�านาจ 
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
๓. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายให้ผูก้�ากบัดแูล และมกีารเผยแพร่การโอน 
งบประมาณในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น   
การโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและ 
ค่าจ้างประจ�า ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค 
ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้ค�านวณ
เป็นเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด)
๒. กรณโีอนตามนโยบายรฐับาล ไม่ต้องน�ามานบั
เกณฑ์การให้คะแนน
๓. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีด่�าเนนิการเอง                     
ไม่ต้องน�ามานับเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๖. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าป  ี
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจ่ายจากการ 
จัดซื้อจัดจ้าง) 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                 
ไม่เกิน ๔ ครั้ง
๒. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                 
๕ - ๗ ครั้ง
๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                     
๘ - ๑๐ ครั้ง
๔. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                    
เกินกว่า ๑๐  ครั้ง

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การพัสดุ  ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๗๓ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
เป้าหมาย: เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงาน 
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั มุง่เน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั
อย่างเป็นธรรม มีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค�านึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด�าเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะท�าให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                          โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                   ๒. นางสาวศิลิกา การดี            นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ    โทร. ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒
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๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที ่
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๕. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๗๖
ค�าอธิบาย:
๑. ทุกโครงการที่อยู ่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก ่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม

๖๗. การตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร ้ าง  
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง
จะต้องตรวจผลงาน ภายใน ๓ วันท�าการ  
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ 
การส่งมอบงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงาน น้อยกว่า ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้
รบัทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของ
โครงการก่อสร้างทั้งหมด และมีโครงการที่เหลือ
ตรวจรับ ภายใน ๓ วันท�าการ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการในงาน
ก่อสร้าง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ 
ผลงานเกนิ ๓ วนัท�าการนบัแต่ประธานได้รบัทราบ
การส่งมอบ 

๕

๓

๑

๐
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๒. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้อง 
ตรวจรับภายใน ๓ วันตามเกณฑ์การให้คะแนน 
ทั้งกรณีงานท่ีเป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไป
ตามสัญญา
๓. งานก่อสร้าง ตามตัวชี้วัดนี้ให้วัดทุกงานจ้าง 
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ� าป ี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓ และ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บนัทกึรายงานการประชมุสภาท้องถิน่ทีเ่กีย่วกบั
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐       
ข้อ ๑๗๘
ค�าอธิบาย:
๑. ทุกโครงการท่ีอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก ่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
บันทึกเกี่ยวกับ

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๒) วันที่ก�าหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน
๓) วันครบก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
๔) จ�านวนงวดงาน

๓. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทุกงานจ้างในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๘. การบนัทกึการปฏบิติังานของผูรั้บจ้างโดย 
ผูค้วบคมุงานได้จดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิาน
ของผู้รับจ้างตามสัญญาในวันก�าหนดเริ่มงาน 
และในวันที่ก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  
โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสด ุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วัน
ท�าการ นับแต่วันถึงก�าหนดนั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. รายงานให้ทราบ ไม่เกิน ๒ วันท�าการ
ทุกโครงการ
๒. รายงานให้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ
ทุกโครงการ
๓. รายงานให้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ
แต่ไม่ทุกโครงการ
๔. รายงานเกิน ๓ วันท�าการ หรือไม่รายงาน

๕

๓

๑

๐
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๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๐๒ – ๒๐๖ และ ข้อ ๒๑๓
ค�าอธิบาย:
๑. พัสดุ หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ์
๒. ให้ตรวจสอบเฉพาะรายงานผลการตรวจสอบ
ครภุณัฑ์ประจ�าปี ส�าหรบัรายงานผลการตรวจสอบ
วสัดุ ให้คณะกรรมการร้องขอจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจดู แต่ไม่น�ามาพิจารณา 
ตามเกณฑ์ให้คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๙. การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  
มพัีสดุใดหมดความจ�าเป็น ให้แต่งต้ังผูรั้บผดิชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุโดยให้เริ่มด�าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท�าการวันแรกของ 
ปีงบประมาณและรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อผู้แต่งต้ัง ภายใน ๓๐ วันท�าการ นับแต่ 
วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน  
๒๐ วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
พัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน 
๓๐ วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
พัสดุ
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายหลงั  
๓๐ วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
พัสดุ
๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

๕

๓

๑

๐

๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บนัทกึรายงานการประชมุสภาท้องถิน่ทีเ่กีย่วกบั 
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)

๗๐. การประหยัดงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทกุวธิแีละมเีงนิเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้จดัจ้าง 
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มเีงนิเหลอืจ่าย จากการจดัซือ้จัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 
๒. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๓. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 
๔. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

๓

๑

๐
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
ค�านวณจากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุนใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึง 
รายจ ่ายที่ก� าหนดให ้จ ่ายจากรายจ ่ายอื่น               
(ทุกแหล่งงบประมาณ) ในลักษณะรายจ่าย 
ดังกล่าว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศผลผู ้ชนะการจัดซื้อจัดจ ้างหรือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ และขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๑. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส�าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีท่ีไม่ได้
ด�าเนนิการในระบบ e-GP ประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศผล 
ผูช้นะการจดัซือ้จัดจ้างหรอืผู้ได้รบัการคดัเลอืก 
และสาระส�าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ล�าดับที่
๒. เลขประจ�าตัวผู ้ เสียภาษี / เลขประจ�าตัว
ประชาชน
๓. ชื่อผู้ประกอบการ 
๔. รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕. จ�านวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
๖. เอกสารอ้างอิง
๗. เหตุผลสนับสนุน
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ค�าอธิบาย:
๑. ระบบ e-GP (electronic Government 
Procurement) หมายถึง ระบบการจัดซื้อ             
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒. ในกรณีที่มีการด�าเนินการในระบบ e – GP
ครบทุกงาน ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนนเต็ม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑.เผยแพร่ครบทกุไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๒.เผยแพร่สามไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๓.เผยแพร่สองไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๔.เผยแพร่หนึง่ไตรมาส หรือไม่ครบทุกองค์ประกอบ

๕
๓
๑
๐

๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข ้อมูล              
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และอื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถ่ินท่ี 
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๕. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น   
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๑ ลงวันที่ ๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. มากกว่าทีก่�าหนดของการเผยแพร่ ๒ เวบ็ไซต์ 
(เว็บไซต์หลัก ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของ
ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/
จังหวัด/อ�าเภอ ฯลฯ 

๗๒. กรณีงานซื้อหรือจ ้างที่มีวงเงินเกิน 
ห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง
ของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์อย ่างน้อย  
๒ เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่ก�าหนด
๒. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร ่
ตามที่ก�าหนด
๓. ด�าเนนิการแต่ไม่ครบทุกโครงการหรือเผยแพร่
ไม่ครบตามที่ก�าหนด
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 25

๒. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
จากแหล่งเงนิทุกประเภท ให้ตดัฐานการประเมนิ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย
ข้อ ๒. จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการก�าหนด
ราคากลาง
๓. เอกสารท่ีได้รับการเห็นชอบราคากลางจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ                
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
๑. ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐาน 
ส�าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู ้ ยื่นข ้อเสนอ                
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง   
โดยราคากลางดังกล่าว จะต้องได้มาจากการ 
ค� านวณตามหลัก เกณฑ ์ที่ คณะกรรมการ 
ราคากลางและขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการก�าหนด
๒. งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร 
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง 
อื่นใด และการซ่อมแซม ต ่อเติมปรับปรุง  
ร้ือถอนหรือการการกระท�าอื่นที่มีลักษณะ 
ท�านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือ 
ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมทัง้งานบรกิารทีร่วมอยู่
ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการ
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๓. การด�าเนินการเกี่ยวกับราคากลางงาน
ก่อสร้าง
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีค� าสั่ งแต ่ งตั้ งคณะกรรมการก� าหนด                
ราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วยประธาน
ซึ่งเป็นข้าราชการ จ�านวน ๑ คน และกรรมการ 
ซึ่งควรแต่งตั้งจากข้าราชการอย่างน้อย ๒ คน 
๒. คณะกรรมการก�าหนดราคากลางมกีารประชมุ
เพ่ือก�าหนดราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การค�านวณราคากลาง
๓. น�าเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหน้า
เจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง
งานก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๕๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๗๔ – ๘๔ จ�านวน ๑๑ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการจัดท�าแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน 
เป็นปัจจุบันในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๔.๑ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ตัวชี้วัดจริง จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๗๔ – ๗๘ 
จ�านวน  ๒๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย         ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                                โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                  ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล          นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ      โทร. ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙
                  ๓. นายธีรเณศ แสงแป้น             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑ 
                                                                หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
ตัวชี้วัดน�าร่อง จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๗๙ – ๘๐ จ�านวน ๑๐ คะแนน (ไม่น�าไปนับเป็นคะแนน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ      โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ      โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน      โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                               หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
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๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจ�าเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๒. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณในข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐  

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
การค�านวณ: ร้อยละของจ�านวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง รวมเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย
๑. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้
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๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีพ.ศ. ๒๕๖๓
สูตรการค�านวณ:
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ+เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน x ๑๐๐
                             รายรับจริง
หมายเหตุ:
๑. เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕๙/๑ รายการเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ด้วย
๒. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจ�าเดือน              
เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการ
ใช้จ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                   
ข้อ ๓๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๘
ค�าอธิบาย:
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้จ่ายเงิน            
เกินแผนฯ ถือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
วัตถุประสงค ์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม 
แผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น
สูตรการค�านวณ

รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  x ๑๐๐
รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท�า
แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส 
และเบกิจ่ายเงนิ ๓ หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. หมวดค่าตอบแทน
๒. หมวดค่าใช้สอย
๓. หมวดค่าวัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เป็นไปตามแผน ๓ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๒. เป็นไปตามแผน ๒ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๓. เป็นไปตามแผน ๑ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๔. ไม่มีการด�าเนินการหรือไม่เป็นไปตามแผน

๕
๓
๑
๐
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๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
๒. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน                  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก ่อสร ้าง  
เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๙
ค�าอธิบาย:
วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ 
ตามสัญญาจ้าง
สูตรการค�านวณ

จ�านวนเงินกันกรณีไม่ก่อหนี้ x ๑๐๐
งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๖. การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
และงบประมาณรายจ ่ายเพิ่มเติม กรณ ี
ยังไม่ก ่อหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  
และส่ิงก่อสร้าง เป็นอตัราร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี และงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มีการกันเงิน
๒. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๕.๐๐
๓. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๑๐.๐๐
๔. กันเงินเกิน ร้อยละ ๑๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ใบตรวจรับพัสดุ 
๒. ใบตรวจรับงาน 
๓. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๗
ค�าอธิบาย:
๑. ดูจากวันที่กรรมการได้ตรวจรับพัสดุหรือ 
ตรวจรับงาน
๒. ให้ใช้วิธีสุ ่มตรวจฎีกา โดยให้ผู ้ตรวจเป็น 
ผู้คัดเลือกฎีกาเอง จ�านวน ๑๐ ฎีกา

๗๗. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน 
ผูเ้บกิอย่างช้าไม่เกนิ ๕ วนั นบัจากวนัทีไ่ด้ตรวจ
รับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. วางฎีกาอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันที่ได้
ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
๒. วางฎีกาเกิน ๕ วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับ
ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง

๕

๐
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วัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางฎีกา 
เบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู ้มีสิทธิรับเงิน  
เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการ 
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ไม่รวมเงินกัน) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓ 
ค�าอธิบาย:
๑. สูตรการค�านวณ

จ�านวนเงินที่เบิกจ่าย x ๑๐๐
จ�านวนเงินที่ก่อหนี้ตามสัญญา

๒. มิใช่รายจ่ายประจ�า
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๘. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง พิจารณา 
จากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เบิกเกินร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. เบิกเกินร้อยละ ๗๕.๐๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 
๘๐.๐๐
๓. เบิกเกินร้อยละ ๖๐.๐๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 
๗๕.๐๐
๔. เบิกไม่เกินร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓

๑

๐

๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ  
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ�าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. สามารถด�าเนนิการก่อหนีผู้กพันงบประมาณได้  
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
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๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน         
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการก่อสร ้าง/
ปรบัปรงุแหล่งน�า้กกัเกบ็น�า้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. รวมถึงการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทุกรายการท่ีนอกเหนือจาก ๒. (นอกเหนือจาก
หนังสือ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖)
ค�าอธิบาย: 
ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒. สามารถด�าเนนิการก่อหนีผู้กพันงบประมาณได้  
ร้อยละ ๔๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. สามารถด�าเนนิการก่อหนีผู้กพันงบประมาณได้  
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ 
๔. ด�าเนินการก ่อหนี้ผูกพันงบประมาณได  ้
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓

๓

๑

๐

๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ�าปีงบประมารณ พ.ศ. 
๒๕๖๓
๒. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปก ครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ โครงการ เ งิ นอุ ดหนุน เฉพาะกิ จ  
เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการก่อสร ้าง/
ปรบัปรงุแหล่งน�า้กกัเกบ็น�า้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. รวมถึงการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทุกรายการท่ีนอกเหนือจาก ๒. (นอกเหนือจาก
หนังสือ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖)

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๘๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เบิกจ ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ 
การด�า เ นินการในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงเป ็น 
การเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ร้อยละ ๔๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๓. สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๕

๓

๑
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ค�าอธิบาย: 
ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้              
เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ตัดฐาน 
การประเมินได้

๔. เบิกจ่ายงบประมาณได้น ้อยกว่าร ้อยละ 
๓๐.๐๐ ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๐

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๗๔ – ๘๔  จ�านวน ๑๑ ตัวชี้วัด
๒. การจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๘๑ – ๘๔ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง            ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                   ๒. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์        นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ   โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                   ๓. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์       นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ   โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑, ๑๖๐๘
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๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
บันทึกเสนอรายงานการเงินประจ�าเดือน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 
๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
การจัดท�าทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕
ค�าอธิบาย:
วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดท�ารายงาน
การเงินประจ�าเดือน เพื่อให้ผู ้บริหารมีข้อมูล 
ใช้ในการบริหารงานต่อไป
- ให้ดูวันที่พิมพ์หลักฐานจากระบบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๑. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท�า
รายงานการเงินประจ�าเดือนเสนอผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ภายใน  ๑ - ๓  วันท�าการ         
๒. ภายใน  ๔ - ๕  วันท�าการ                                
๓. ภายใน  ๖ - ๗  วันท�าการ  
๔. เกินกว่า  ๗  วันท�าการ

๕
๓
๑
๐
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๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ ่าย 
จากระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ทีเ่มนรูะบบงบประมาณ >  
อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
๒. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข
ค� าชี้ แจงงบประมาณจากจากระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)  ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงาน
การโอนงบประมาณ > ประจ�าปี และท่ีเมน ูระบบ
งบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่าย > ประจ�าปี เปรียบเทียบ 
กับเอกสารการอนุมัติการโอนงบประมาณ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ค�าอธิบาย:
ให้ดูวันที่พิมพ์หลักฐานจากระบบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๒. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร 
บันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชีแ้จงงบประมาณในระบบ ภายใน ๑ วนัท�าการ 
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๒. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร 
บนัทกึการโอนและหรือการเปล่ียนแปลงค�าชีแ้จง
งบประมาณในระบบ ภายใน ๓ วนัท�าการนบัจาก
วันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๓. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร
บนัทกึการโอนและหรือการเปล่ียนแปลงค�าชีแ้จง 
งบประมาณในระบบ ภายใน ๕ วันท�าการ  
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๔. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร
บนัทกึการโอนและหรือการเปล่ียนแปลงค�าชีแ้จง
งบประมาณในระบบ เกิน ๕ วันท�าการ นับจาก
วันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๕

๓

๑

๐

๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการป ิดบัญชีและการจัดท�า 
งบแสดงฐานะการเงินประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน(e-LAAS) ท่ีเมนูระบบบัญชี > 
รายงานงบการเงนิ> รายงานประจ�าปี > งบแสดง
ฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ> งบแสดง
ฐานะการเงิน
๒. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ
การเงินที่เมนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน>  
รายงานประจ�าปี > งบแสดงฐานะการเงิน
และหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุประกอบ 
งบแสดงฐานะการเงิน

๘๓. การปิดบัญชีและจัดท�างบแสดงฐานะการ
เงนิประจ�าปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชคีอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ปี ๒๕๖๓ 
มีงบแสดงฐานะการเงินถูกต้อง
๒. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ งบทรัพย์สิน
๓. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ รายจ่ายค้างจ่าย 
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๐๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน          
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตักิารบนัทกึ
บัญชี การจัดท�าทะเบียน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๖

๔. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 
๕. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ ลูกหนี้ค่าภาษี  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ปี ๒๕๖๓  
แต่งบทดลอง หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไม่ถูกต้อง

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบที่ท�าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน                
ทั่วไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอจากรายการค้าทุกรายการ
ผลรวม ด้านเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บัญชีหลังจากผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป  
ไปยงับญัชแียกประเภทแล้ว ข้ันต่อไปคือ การหายอดคงเหลอืของบญัชแียกประเภทโดยทัว่ไปนิยม หาด้วยดินสอ (Pencil Footing) 
เพื่อป้องกันการผิดพลาด และหากต้องการแก้ไขก็จะท�าได้โดยสะดวก
๒. การหายอดคงเหลือ (๑) หายอดรวม ทางด้านเดบิตและเครดิตของบัญชีทุกบัญชี ในแยกประเภท (๒) น�ายอดรวมทั้งสองด้าน
มาลบ เพื่อหายอดคงเหลือ (๓) น�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเขียนไว้ทางด้านที่เหลืออยู่คือด้านที่มากกว่า  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินในระบบมือ 
๒. น�าไปเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนู ระบบบัญชี > 
ทะเบียนทรัพย์สิน > รายงานทะเบียนข้อมูล
ทรัพย์สิน และที่เมนูระบบบัญชี > ทะเบียน
ทรัพย์สิน > รายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน
๓. ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจ

๘๔. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ต้ังแต่
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด
๒. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ต้ังแต่
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด 

๕

๓



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔34

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๙๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัท�ารายงาน
การเงนิประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ต้ังแต่
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด  
๔. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด  

๑

๐

ค�าอธิบาย:
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแหล่งเงิน โดยให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน  
และอ่างเก็บน�้า  เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ บ�าเหน็จ บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๘๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต�าบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจ�า ในการได้รับบ�าเหน็จ บ�านาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิ
ที่พึงมี พึงได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการ โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๙๘๘๓
                   ๒. นางวรินทร จิตดี                  นักวิชาการคลังช�านาญการ        โทร. ๐๘ ๑๘๕๖ ๑๕๗๗
                   ๓. นางสาวภคมน รักเสรี            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๙๑๗๑
                                                        หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๗-๙ ต่อ ๒๑๓-๒๑๘
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๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใบเสร็จรับเงิน
ที่ส�านักงานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ             
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระ 
ค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ 
ที่ต ้องน�าส ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีหลักฐานการ
รายงานอ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก 
ก.บ.ท. ภายในเดือนธันวาคม เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย

๘๕. การส่งเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครบถ้วนถูกต้องตาม
อตัราและระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด (ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบ 
ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด/ 
หรือไม่ต้องส่งเงินสมทบเนือ่งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภาระค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญ 
สงูกว่ายอดเงนิสมทบทีต้่องน�าส่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
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๓. ไม่รวมรายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญท่ีเกิดขึ้นใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
มาตรา ๖
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๖ ข้อ ๘
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท
๐๘๐๘.๕/ว ๗๒๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓

๒. ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง แต่เกินระยะ
เวลาท่ีกฎหมายก�าหนด หรือ ส่งเงินสมทบ 
ไม่ถูกต้อง (ต้ังแต่ ๑ บาท ถึง ๙๙.๙๙ บาท)  
โดยส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
๓. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ ๑๐๐ บาท 
ขึน้ไป โดยส่งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด 
๔. ยงัไม่ได้ส่งเงนิสมทบ หรอืส่งแล้วแต่ไม่ครบถ้วน 
โดยส่งขาดตั้งแต่ ๑๐๐ บาท ขึ้นไปส่งเงินสมทบ 
ไม่ถูกต้อง ต้ังแต่ ๑๐๐ บาทขึ้นไปและส่งเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดหรือ ไม่ได ้ส่ง 
เงินสมทบ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. การส่งเงินสมทบให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักจากเงินงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพื่อสมทบเข้าเป็น 
กองทุนในอัตราที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ ๓ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต�าบล น�าส่งอัตรา
ร้อยละ ๑ เทศบาลและเมืองพัทยา น�าส่งอัตราร้อยละ ๒) โดยค�านวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
ของงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องน�ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ
เงินอุดหนุน มารวมค�านวณ ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบขาดหรือเกิน (ตั้งแต่ ๐.๐๑ บาท ถึง ๐.๙๙ บาท) 
ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งต้องตรวจสอบหนังสือตอบรับการรับเงินสมทบและใบเสร็จ
รับเงินที่ส�านักกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากน�าส่ง 
เงินสมทบไม่ถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งในหนังสือตอบรับไว้ด้วยแล้ว
๒. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องส่ง คือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีรายจ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นค่าบ�าเหน็จบ�านาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจ�านวนเงินสมทบ
ที่หักไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ นั้น ๆ ไม่เพียงพอ ต้องขอโอนเงินเพิ่มจากกองทุนฯ ให้ตรวจสอบหนังสือน�าส่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานอ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๘๕ – ๙๐ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดท�างบประมาณ 
รายจ่าย การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงิน และมีการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายผจญ มหันตปัญญ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญ โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑ 
                    ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล            นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ  โทร. ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙ 
                    ๓. นางสาวศิลิกา การดี              นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ  โทร. ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘ 
                    ๔. นายธีรเณศ แสงแป้น             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑ 
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๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔
๓. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘๖. การทักท้วงด้านการพสัดุประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าตรวจ  
แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหต:ุ ประเมินทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.         
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 37

๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน    
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย: 
๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐาน
การประเมิน
๓. นับเฉพาะข ้อทักท ้วงที่ มีการแจ ้งผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๗. การทักท้วงด้านการจัดท�างบประมาณ 
รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบั 
การจดัเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่จัดท�าขึ้นเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
๑. กรณีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐาน
การประเมิน
๓. นับเฉพาะข ้อทักท ้วงที่ มีการแจ ้งผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๘. การทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔
๓. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย: 
๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐาน
การประเมิน
๓. นับเฉพาะข ้อทักท ้วงที่ มีการแจ ้งผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๙. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อทักท้วงและการด�าเนินการตามข้อทักท้วง
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง                  
ส ่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก ้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย: 
๑. การนับวันที่ด�าเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยที่ตรวจสอบและด�าเนินการแจ้งให้ทราบ 
ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
๒. กรณีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๓. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัด 
ฐานการประเมิน
๔ . นั บ เฉพาะข ้ อทั กท ้ ว งที่ มี ก ารแจ ้ งผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. กรณีไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
ให้ต้องปฏิบัติตาม ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนนเต็ม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๓.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๙๐. มีการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยทีต่รวจสอบและด�าเนินการแจ้งให้ทราบ 
ครบทุกเรื่ อง  (ด ้ านงบประมาณ/พัสดุ / 
การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการภายใน ๖๐ วัน                
๒. ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน 
๓. ด�าเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
๔. ด�าเนินการแต่ไม่ครบทุกเร่ือง หรือไม่มีการ
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐







ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๔



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔2

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๗๖  จ�านวน ๘๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๗๓, ๑๗๕ – ๑๗๖ จ�านวน ๘๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๔๒๕ คะแนน

๒) ตัวชี้วัดน�าร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๔ จ�านวน จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด ๕ คะแนน (ไม่น�าไปนับเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต             
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว ด้านศลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีศาสนา และภมิูปัญญาท้องถิน่  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๔ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓ ๙ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๓

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓๔ ๒๖ ๓๔ ๓๔ ๓๔ ๓๒

๓. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๘ ๖ ๘ ๘ ๘ ๘

๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒๐ ๖ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๗

ตัวชี้วัดน�าร่อง - - ๑ ๑ ๑ -

รวม ๘๔ ๕๖ ๘๕ ๘๕ ๘๓ ๗๙

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
    ( ................................................................. )

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๗๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�านวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการในการจดัหา รกัษา และซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพืน้ฐานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน และทางเท้า  
น�้าประปา รวมถึงการควบคุมอาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ

๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า ตัวชี้วัดที่ ๙๑ - ๙๗ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๙๕ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายเจษ  เสียงลือชา  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
             ๒. นายวิธิวัต  ชุรินทร์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒  

ตัวชี้วัดที่ ๙๖ - ๙๗ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ             โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
        ๒. นางผการัตน์  เพ็งสวัสดิ์     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ            โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 
                                               หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนนทุกสาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
เพื่อทราบจ�านวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�าปีโดยจัดล�าดับการตรวจ
สอบตามความจ�าเป็น
๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น
๔. บันทึกรายงานผลการตรวจท่ีปรากฏ ข้อสั่งการของ 
ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ
๕. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
๖. ให ้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให ้
สอดคล้องกับบัญชีพัฒนาถนนด้วย (ต้องตรงกันหรือ 
ใกล้เคียงกันมากที่สุด)

๙๑. การจัดท�าแผนการตรวจสอบ
ถนนในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าบัญชีทะเบียนประวัติ
ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการจัดท�าแผนการตรวจสอบ
ถนนประจ�าปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
บัญชีทะเบียนประวัติถนนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่และได้รบัการอนมุติั
ตามแผน 
๓. มกีารด�าเนนิการตรวจสอบถนนครบ
ถ้วน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบถนน
ประจ�าปีที่ก�าหนด 
๔. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บรหิาร
รับทราบผลการตรวจสอบตามแผน
ตรวจสอบถนนประจ�าปี และสั่งการ



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔4

๙๑ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยาน
แห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่
เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๙๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนน ทุกสาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อทราบจ�านวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�าปี โดยจัดล�าดับการ
ตรวจสอบตามความจ�าเป็นท่ีปรากฏข้อสั่งการของ 
ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและสั่งการ
๓. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความ 
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

๙๒. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรบัปรงุ/
ต ่อเติมถนน ในความรับผิดชอบ 
ขององค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
ตามรายงานผลการตรวจสอบถนน
ประจ�าปี
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๒. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น�้าหนัก 
เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการ
กรณีของการซ่อมแซม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้ หรือกรณี ที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม
ถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

๙๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนนทุกสาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๒. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
(ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ , ทถ.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙๓. ร้อยละของถนนในความรับผดิชอบ 
ขององค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
ที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิน่ ถงึปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ส่งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ที่ครบถ้วนถูกต้องไปยังจังหวัด) 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ด�าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓                        
๓. การลงทะเบียนไม่ก�าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�าเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้อง
มีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่
    ๓.๑ แบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.๑)
    ๓.๒ แผนที่แนวเขตทางหลวง (ทถ.๒)
    ๓.๓ รายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (ทถ.๓)
    ๓.๔ บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทางหลวง (ถ้ามี)

๓.๕ ส�าเนาหนังสือ ให้หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในท่ีดิน หรือหนังสืออุทิศที่ดิน (ทถ.๔) เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์                
ของเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี)

๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทางเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มี
เอกสาร ๔ หรือ ๕
๔. การคิดค�านวณร้อยละให้คิดจากจ�านวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
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๕. วิธีการคิดร้อยละ 
      จ�านวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ x ๑๐๐
             จ�านวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: 
๑. ประเมินเฉพาะที่เข้าตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง
๒. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

๙๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวน ถนนทุกสาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๒. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.๑,  
ทถ.๓, ทถ.๔, ทถ.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙๔. ร้อยละของถนนในความรับผดิชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได ้
ลงทะเบียน เป็นทางหลวงท้องถ่ิน 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน ให้ด�าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๓. การคิดค�านวณร้อยละให้คิดจากจ�านวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
๔. วิธีการคิดร้อยละ 
           จ�านวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐
     จ�านวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: 
๑. ประเมินเฉพาะที่เข้าตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง
๒. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน 
๒. รายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
๓. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย:
๑. วิธีการคิดร้อยละ

ความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐

ความยาวของถนนท้ังหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. ถนนลาดยาง/คอนกรีต หมายความรวมถึง ถนน
ลาดยางทุกประเภท (ไม่นับถนนลูกรังและดิน)

๙๕. ร ้ อยละของความยาวถนน
ลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาวของ
ถนนทั้ งหมดในความรับผิดชอบ
ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
(ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/
เมืองพัทยา
๑. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙
๓. ร้อยละ ๘๕.๐๐ - ๘๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐
องค์การบริหารส่วนต�าบล
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารหลักฐานการส�ารวจฐานข้อมูลโครงสร้าง 
พื้นฐาน
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
๓. แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูล 
พื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

๙๖. การจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่วเิคราะห์
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. มีการจัดท�าฐานข้อมูลครบถ้วน 
ครอบคลุมและมีการน�าฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ 
๒. มีการจัดท�าฐานข้อมูลครบถ้วน 
ครอบคลุม แต่ไม่ได้น�าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
๓. มกีารจดัท�าฐานข้อมลู แต่ไม่ครบถ้วน 
ครอบคลุม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:  
๑. การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากร 
ในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพือ่น�าไปใช้ในการวางแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกบัประชากรทกุกลุม่ เช่น ผูด้้อยโอกาส ผูต้้องการการดแูลเป็นพเิศษ ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร เป็นต้น ประกอบ 
ด้วยข้อมูล โครงสร้างของประชากร จ�านวนโครงสร้างพื้นฐานรายประเภทประวัติการสร้างและซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐาน 
จ�าแนกรายประเภทและรายปี
๒. การน�าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�าข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อก�าหนดนโยบาย และ
วางแผนการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชากรทกุกลุม่
ที่มาใช้บริการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
๓. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง  โครงสร้างทางกายภาพซึ่งใช้อ�านวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้สาธารณชนได้ประโยชน์ 
รวมทั้งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบขนส่ง  
ระบบระบายน�้า เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
๒. ภาพถ่าย
๓. รายงานผลการด�าเนินงาน 
๔. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคาร
ส�าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

๙๗. ร้อยละของสถานที่สาธารณะ
ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร
จดัการของเทศบาลทีม่กีารด�าเนนิงาน 
ด้านอารยสถาปัตย ์ (Universal  
Design)  
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. สูตรการค�านวณ
    สถานที่สาธารณะที่ด�าเนินงานด้านอารยสถาปัตย์  x ๑๐๐
              จ�านวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด
๒. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานท่ี ท่ีประชาชนทุกคนในเทศบาล
สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสถานที่นั้น ๆ ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของ
เทศบาล เช่น ทางเท้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล ส�านักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม  
ห้องสมุด เป็นต้น
๓. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ  และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจ�ากัดทางร่างกายหัวใจส�าคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และ
เท่าเทยีม ทัง้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และในสถานทีต่่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที ่หรือ ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ   
เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล ไม่ต้องประเมิน

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�านวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๗๐ คะแนน
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๙๘ - ๑๐๐ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายเจษ เสียงลือชา    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒                                    
                  ๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘   
                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒-๔  

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือ
สุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง
๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๙๘. ร้อยละของถนนทุกสายอยู ่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท ้อง ถ่ินที่ มี การติด ต้ัง ไฟฟ ้า
สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ
สามารถใช้งานได้
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง
๒. ติดตั้งได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ 
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๓. ติดตั้งได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๔. ติดตั้งได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐

๕
๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. จุดเส่ียง หมายถงึ จดุทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายอบุตัเิหต ุและความไม่ปลอดภยัในชวีติ และทรพัย์สนิ รวมถงึการเกิดอาชญากรรม
ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ 
๒. ในการก�าหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การท�าประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด
จุดเสี่ยง  เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นท่ีหรือพ้ืนท่ีเขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๓. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๙๙. ร้อยละของถนนทุกสายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ และสามารถใช้งานได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๔๙.๐๐ – ๕๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๔๙.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น  
ถนนที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมต่อจุดส�าคัญ ๆ เป็นต้น
๒. สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนทุกสาย จากมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่ หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม 
จดุเสีย่งต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ 
และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า
ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐๐. การดูแลบ�ารุงรักษา/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม 
จดุเส่ียงต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. มแีผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓
๒. ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ไฟฟ้าสาธารณะจากผู้บริหารท้องถิ่น
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๑๐๐ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๓. ด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ  
๔. รายงานให้ผู ้บริหารรับทราบและ 
สั่งการให้มีการปฏิบัติ
๕. มีการด�าเนินการตามข้อสั่งการของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑.ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ 
๒.ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓.ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการ 
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมการด�าเนนิการ และหรอืการเปลีย่นแปลงส่วนประกอบอนัเป็นโครงสร้างของสิง่ก่อสร้างทัง้หมด             
หรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
๒. การบ�ารงุรกัษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพการใช้งานได้ของไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจดุเส่ียงต่าง ๆ   
ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�านวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๗๐ คะแนน
๑.๓ น�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ตัวชี้วัดที่ ๑๐๑ - ๑๐๒ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายเจษ  เสียงลือชา   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒  
            ๒. นายวิธิวัต  ชุรินทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘     
                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒  

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาโดย 
เครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
๒. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าท่ีได้มาตรฐาน
น�้าอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้า

๑๐๑. การตรวจสอบคุณภาพน�้า
อุปโภคบริโภคขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ม ี
การตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภค
บริโภคภายใน ๑ ปี 
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๑๐๑ ๓. ผลด�าเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๒ /ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น�้าประปาด้วยเคร่ืองมือภาคสนาม
อย่างง่าย
๓ . ผลการตรวจคุณภาพน�้ าที่ ไ ด ้
มาตรฐานอปุโภคบริโภค จากหน่วยงาน 
ที่มีอ�านาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ
คุณภาพน�้า
๔. มผีลการด�าเนนิงานสืบเนือ่งจากการ
ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือ
ระบบอื่น ๆ ที่ใช้งานอยู่
๒. การตรวจสอบคุณภาพน�า้ประปาโดยเครือ่งมอืภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชดุตรวจโคลฟิอร์มในน�า้และน�า้แขง็ (อ.๑๑) ชุดทดสอบ                  
คลอรนีอสิระคงเหลอืในน�า้ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�า้ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุแห่ง และ/
หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง อย่างสม�่าเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน 
๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�าเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการด�าเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้
๔. การตรวจสอบคุณภาพน�้าให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ                   
หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง
๕. ผลด�าเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าให้ประชาชนทราบหรือด�าเนินการแก้ไขน�้าให้มี
คุณภาพ
๖. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน�้า 

ภูมิภาค เช่น      ๑) ส�านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ - ๑๖         
                     ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                     ๓) สถาบันการศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน�้า             
                     ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง เช่น    ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์           
                     ๒) กรมอนามัย             
                     ๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
                     ๔) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน (ในก�ากับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
                          หน่วยงานในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓ 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน 
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๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
สอบถามจากประชาชนผู้ใช้น�้าประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน 
อย่างน้อย ๓ ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๒ /ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. วิธีการสุ่มอย่างง่าย
กรรมการ ๔ คน สุ่มตัวอย่าง คนละ ๓ ราย รวมเป็น ๑๒ 
คน ให้หาค่าว่ามีน�้า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้าใช้ตลอด 
๒๔ ชั่วโมงของปี ๒๕๖๒ (เช่น ในรอบ ๓๖๕ วัน จะต้อง
ไม่มีน�้าประปาแตก น�้าหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจ�านวน 
๑๒ คน เป็นร้อยละ เช่น น�้า ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน ไม่ไหล ๒๔ 
ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖
๒. น�้าประปา รวมถึง น�้าประปาภูเขา หรือประปาหมู่บ้าน 
ฯลฯ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๐๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน�้า
ประปาใช้และมปีริมาณต่อเนือ่งตลอด 
๒๔ ชั่วโมง
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป                   
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�านวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๗๐ คะแนน
๑.๔ การตรวจสอบอาคาร ตัวชี้วัดที่ ๑๐๓ – ๑๐๔ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายเจษ  เสียงลือชา   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒                                    
                   ๒. นายวิธิวัต  ชุรินทร์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘  
                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒  

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบบันทึกข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท
๒. หนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙ ประเภทให้ด�าเนินการ
๓. หนังสือรับรองการตรวจสภาพอาคารของเจ้าของ
อาคาร
๔. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานผลการด�าเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ 
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

๑๐๓. การด�าเนินการเก่ียวกับอาคาร ๙  
ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทว ิพ.ร.บ.ควบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดท�าฐานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท
ตามแบบที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก�าหนด
๒. ท�าหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙ 
ประเภทให้ด�าเนินการจัดให้มีผู ้ตรวจ
สอบอาคาร
๓. รับแจ้งผลการตรวจสภาพอาคาร 
และด�าเนนิการออกใบรบัรองการตรวจ
สภาพอาคาร
๔. รายงานผลการด�าเนนิการให้จงัหวดั
ทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ  ข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการ ข้อ ๑ - ๓
๓. ด�าเนินการ ข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
อาคาร ๙ ประเภทตาม ม.๓๒ ทว ิฯ หมายถงึ อาคารสูง (อาคารทีบ่คุคลอาจเข้าอยูห่รือใช้สอยได้ทีมี่ความสูงต้ังแต่ ๒๓ เมตรขึน้ไป)  
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันต้ังแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตร ขึ้นไป) อาคารชุมนุมคน  
(อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป 
หรือชุมนุมคน ได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส�าหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร  
แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมี 
ค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม) โรงแรม (ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีม่จี�านวนห้องพักต้ังแต่แปดสิบห้องขึน้ไป) อาคารชดุ (ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารโรงงาน (ที่สูงกว่า ๑ ชั้น และมีพื้นที ่
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป) ป้าย (สูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรข้ึนไปหรือมีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายท่ีติดหรือ
ตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป) และ สถานบริการ (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)
หมายเหตุ: 
๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
๒.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตควบคุมอาคารแต่ไม่มีอาคารทั้ง ๙ ประเภท สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งจัดต้ังคณะท�างานด�าเนินการตรวจสอบอาคาร 
ที่ไม่เข้าข่ายฯ และเป็นปัจจุบัน
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้า
ข่ายฯ และการสั่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
๓. หนังสือรายงานผลให้จังหวัดทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ 
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

๑๐๔. การด�าเนินการเก่ียวกับอาคาร
ที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. จัดตั้งคณะท�างานด�าเนินการตรวจ
สอบอาคารที่ ไม ่ เข ้าข ่ายอาคาร ๙ 
ประเภท
๒. ด�าเนินการตรวจสอบและสั่งแก้ไข
หากพบข้อบกพร่อง
๓. รายงานผลการด�าเนนิการให้จงัหวดั
ทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ – ๓
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ – ๒
๓. ด�าเนินการข้อ ๑
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
อาคารที่อาจไม่เข้าข่ายฯ หมายถึงอาคารที่ ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ตาม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ เช่น อาคารสาธารณะ อาคาร 
อยู่อาศัยรวม หอพัก อาคารที่คนใช้สอยเป็นจ�านวนมาก และอาคารที่พักหรือรับเลี้ยงเด็ก หรือคนชรา หรือคนพิการ ตามแบบ 
คู่มือของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหต:ุ ประเมนิเฉพาะเทศบาล/องค์การบรหิารส่วนต�าบล/เมอืงพทัยา ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
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คะแนนเต็ม ๑๗๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม 
การกีฬา การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง และค�านึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๑๔ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
กลุม่ท่ี ๑ การศกึษาในระบบ กลุม่ย่อยที ่๑ การจัดท�าแผนพัฒนาการศกึษา ตวัชีว้ดัที ่๑๐๕ จ�านวน ๑ ตวัช้ีวดั จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางประอรรัตน์  กาญจน์ธนภัทร ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ 
                                                                โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑
                   ๒. นายมนสวรรค์  สืบศรี   นักวิชาการศึกษาช�านาญการ  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓
                                                           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพฒันาการศกึษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท�า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวยั) ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของสถานศึกษา

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศกึษาในสงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส�านัก/กอง/
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษา)
ด�าเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อจัดท�า
เป็นแผนพฒันาการศกึษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผน
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๑๐๕ ๕. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  (ส� านัก/
กอง/หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านแผน 
และงบประมาณ) น� า โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จากแผนพัฒนา 
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ขั้นตอน
๒. ด�าเนินการ ๒ - ๓ ขั้นตอน
๓. ด�าเนินการ ๑ ขั้นตอน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบ
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่หรอืไม่ หากผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพฒันาการศกึษาสีปี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก
๒. เกณฑ์การให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�าเนินการเรียงตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕ เท่านั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่มีสถานศึกษา จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด 
จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๑๔ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๖ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางทิพรวี  รัตนรังสรรค์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
      โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๑
  ๒. นางสาวเอมอร  เสือจร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 
      โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
        หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนน T – score การสอบ O-NET 
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น ๓ ระดับ ได้แก่ ป.๖   ม.๓  ม.๖
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที ่มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๘๔๗ ลงวนัที ่๒๔ มถินุายน 
๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๓/ว๑๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
๓. ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) เรือ่ง การด�าเนนิการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๖ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๐๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับ 
T-score ของคะแนนเฉลี่ยรวมรายบุคคล 
ทุกรายวิชาสอบ ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไป 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. จ� านวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score  
๕๐ ขึน้ไป ของคะแนนเฉลีย่รวมทุกรายวชิาทีส่อบ              
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. จ�านวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ต้ังแต่ 
๕๐ ขึน้ไป ของคะแนนเฉลีย่รวมทุกรายวชิาทีส่อบ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ 
๓. จ�านวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ต้ังแต่ 
๕๐ ขึน้ไป ของคะแนนเฉลีย่รวมทุกรายวชิาทีส่อบ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ - ๒๙.๙๙
๔. จ�านวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ต้ังแต่ 
๕๐ ขึน้ไป ของคะแนนเฉลีย่รวมทุกรายวชิาทีส่อบ 
ต�่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:     ๑. ให้ใช้คะแนน T-Score รายบุคคลของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ สทศ. ประกาศ 
๒. การค�านวณ จ�านวนนักเรียนที่มีคะแนน  =    T-Score ๕๐ ขึ้นไป x ๑๐๐

                                                                           จ�านวนนักเรียนทั้งหมดที่สอบ
๓. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องการสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยถือว่า 

การสอบ O-NET ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๖๓ เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ 
เน่ืองจากมข้ีอจ�ากดัด้านการจดัการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด - 19 และ สถ. ได้มีหนงัสอื
แจ้งแนวทางการสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบ
ตามความสมัครใจ โดยให้สถานศึกษาและนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ ยืนยันการเข้าสอบ ไปยัง สทศ. เพื่อด�าเนินการ
สอบต่อไป กรณี สถานศึกษาที่ไม่มีเด็กเข้ารับการทดสอบ ไม่ต้องน�าไปเป็นฐานในการค�านวณคะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่มีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีสถานศึกษาแต่ไม่มีเด็กเข้ารับการทดสอบ จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม
การกีฬาการส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง และค�านึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๑๔ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ - ๑๐๘ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพลวัฒน์  การุญภาสกร  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศกึษาปฐมวยัและศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
                                                              โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๑
                   ๒. นายต้องการ  สุขเหลือ  นักวิชาการศึกษาช�านาญการ   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. หนังสือเสนอโครงการ/กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๐๐๕ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๐๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
มีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
การด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. จ�านวน ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�านวน ๒ กิจกรรม
๓. จ�านวน ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมใน วันส�าคัญ การทัศนศึกษา เป็นต้น
หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ยกเว้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน หรือ 
          (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ต้องประเมิน หรือ 
        (๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถาน
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง การใช้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. หลักฐานการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓ . รายงานการประ เมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self Assesment Report : SAR)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๐๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยใช้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง     
ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง               
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง
จัดท�ารายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา (Self Assessment  
Report: SAR)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ รายการ
๒. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ยกเว้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน หรือ
          (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ต้องประเมิน หรือ 
         (๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถาน
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี้วัดที่ ๑๐๙ – ๑๑๐ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช    ผูอ้�านวยการกลุม่งานส่งเสรมิการจดัการศกึษานอกระบบ ศิลปะ วฒันธรรม
          และภูมิปัญญาท้องถิ่น   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
                   ๒. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์     นักวิชาการศึกษาช�านาญการ  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญัตอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) 
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน
ต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
๔. พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๕

๑๐๙. การด�าเนินการเพื่อจัดให้มีหรือ
ส่งเสรมิการจดัให้มแีหล่งเรยีนรู้ชุมชน
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีแหล่งเรียนรู้จ�านวน ๔ แห่งขึ้นไป   
และมีการด�าเนินกิจกรรม ต้ังแต่ ๓ 
กิจกรรมขึ้นไป
๒. มีแหล่งเรียนรู้จ�านวน ๒ - ๓ แห่ง 
และมีการด�าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม
๓. มีแหล่งเรียนรู้จ�านวน ๑ แห่ง และ 
มีการด�าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. มาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดว่า การจัดการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส�าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
๒. แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น
๓. ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�าเนินการในแหล่งเรียนรู้ เช่น

- ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งที่มีในต�าราเรียนและที่ไม่มีในต�าราเรียน
- ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรม
- ใช้เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น
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- ใช้เป็นแหล่งสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกฝนอาชีพ
- ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น จิตกรรมฝาพนัง ร่องรอยประวัติศาสตร์ นิเวศวิทยา สัตว์ต่าง ๆ ที่มีอยู ่

ในชุมชน (แมลง นก ปลา ฯลฯ) เป็นต้น
- ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หรือแจ้งข้อมูลที่ต้องการสื่อ

ไปถึงคนในชุมชน
- ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น
- ใช้เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ อาทิ เป็นศูนย์จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจุดรวบรวมผลผลิต พื้นที่รวมกลุ่ม

ท�ากิจกรรมของแม่บ้าน เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
๒. ภาพถ่าย/สภาพการใช้งาน
๓. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
๔. แผนการด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๕. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
๖. ค�าสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) 
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน
ต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
๔. พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๕
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๔๕๐ ลงวนัที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                     

๑๑๐. มทีีอ่่านหนังสอืประจ�าหมูบ้่าน/
ชุมชนที่เป็นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองและเป็นไปตามแนวทางที่
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ (สถ.) 
ก�าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครอง                          
ส่วนท้องถิ่น ๓ แห่งขึ้นไป และเป็นไป
ตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ 
(ระบุข้อ).............................................
๒. มีที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครอง                           
ส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง และเป็นไปตาม
แนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ 
(ระบุข้อ) ...........................................
๓. มีที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครอง                           
ส่วนท้องถิ่น  ๑ แห่ง และเป็นไปตาม
แนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ 
(ระบุข้อ) ...........................................
๔. ไม ่มี ท่ีอ ่ านหนัง สือขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ก�าหนด จ�านวน ๖ ข้อ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าป้าย “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” หรือ “บ้านรักการอ่าน”
๒. มีแผนด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษาที่อ่านหนังสือ
๔. มีการจัดหาหนังสือที่มีหลากหลายและพอเพียง
๕. มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือ
๖. มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือหรือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านหนังสือ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๔  การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๑๑ – ๑๑๔ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
      โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๑
  ๒. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
  ๓. นายพรชัย สุขขี  หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานและการประเมินผล 
      โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔
                                                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๑ - ๑๔

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
การประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง 
ส่วนท ้อง ถ่ินไม่มีสถานศึกษา จึ งสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๑๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
จัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัดจัด 
กิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้  
ตามความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจของผู้เรียน
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี
๒. มีกจิกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนาฏศลิป์
๓. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ
๔. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภาษา
ต่างประเทศ
๕. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรท้องถิ่น
๖ . มี กิ จ ก ร รม /ชุ มนุ ม /หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี
๗. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรฝีมือ
หรืออาชีพ
๘. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬา
๙. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสมของโรงเรียน 
ระบุ……………………………………………
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๑๑๑ เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลนักเรียน 
๒. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรืออุปกรณ์อื่น 
๓. หลกัฐานการบรรจ/ุจ้าง/ค�าสัง่  แต่งตัง้ ครูสอนนกัเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
๔. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/ 
โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ค�าอธิบาย:
๑. เดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ หมายถงึ เดก็ท่ีมสีภาพความ
บกพร่องใน ลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้านพัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา หรือสติปัญญา ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้เหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมทั่วไป ซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือสมอง โยเป็นมา
แต่ก�าเนดิหรอืไม่กไ็ด้ ด้านการจดัการศกึษาต้องจัดให้มกีาร
เรยีน การสอนท่ีต่างไปจากเดก็ปกต ิเพ่ือให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพของความบกพร่องของเด็ก
๒. ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง 
ส่วนท ้อง ถ่ินไม่มีสถานศึกษา จึ งสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๑๑๒. โรงเรียนในสังกัดมีการจัด 
ก า ร เ รี ยนกา รสอน นั ก เ รี ยนที่ ม ี
ความต้องการพิเศษเรียนรวม 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการประกาศนโยบายการรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวม
๒. มีข้อความปรากฏในประกาศรับ
สมัคร ว่ารับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวมด้วย
๓. มีการสนับสนุนด้านอัตราก�าลังครู
ส�าหรับรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนรวม
๔ . มี ก า รสนั บสนุ น วั ส ดุ อุ ปก รณ ์  
สือ่การเรยีนการสอน และอปุกรณ์อืน่ๆ  
ท่ีจ�าเป ็นส�าหรับนักเ รียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนรวม
๕. มีระบบการคัดกรองนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ - ๔ รายการ 
๒. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. เอกสารที่แสดงว่ามีการด�าเนินการตามกิจกรรม 
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีมาตรการด�าเนินการจริง
๔. ภาพถ่าย

๑๑๓. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มกีารส่งเสรมิสขุ
ภาพและพฒันาการตามวยัของนกัเรยีน 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน (อาจ
ด�าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่น)
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๑๑๓ ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๖
๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
ตัวอย ่างเอกสาร เช ่น สมุดประจ�าตัวเด็ก/บันทึก 
สุขภาพเด็ก เอกสารการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ของเด็กวัยเรียน เอกสารการวัดประเมินผลของสถาน
ศึกษา เช่น ปถ.๐๑, ปถ.๐๔ หรือกิจกรรมโครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน/การป้องกันภัยต่าง ๆ  
กิจกรรมหน้าเสาธง 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง 
ส่วนท ้อง ถ่ินไม่มีสถานศึกษา จึ งสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๒. มีการคัดกรองนักเรียน (อาจด�าเนิน
การเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น)
๓. มีการประกันสุขภาพ/อุบัติ เหตุ
นักเรียน
๔. มีมาตรการป้องกัน/การฝึกซ้อม 
กรณีเด็กติดในรถยนต์
๕. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี
เด็กจมน�้า
๖. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี
เด็กถูกไฟฟ้าช็อต
๗. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี
ไฟไหม้
๘. มมีาตรการป้องกนั/ฝึกซ้อมภยัอืน่ ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึก
อบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ
หลักฐานอื่นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) รายงานการตรวจสอบรายงานผล 
การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
๕. เสนอผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืเอกสาร
หลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (Self Assessment 
Report: SAR) ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มกีารจดัฝึกอบรมหรือจดัส่งบคุลากร
เข้ารบัการฝึกอบรมเกีย่วกับการประกนั
คุณภาพการศึกษา
๒. มีการจัดกิจกรรม/ติดตามเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีการรายงาน
การประเมนิตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) ครบทุกแห่ง
๔. ส�านักหรือกองการศึกษาตรวจ
สอบรายงานการประเมินตนเอง (Self  
Assessment Report: SAR) ของ 
สถานศึกษาแล้วรายงานผู้บริหาร
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๑๑๔ ๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๒ รายการขึ้นไป
๒. ด�าเนนิการ ๑ หรือไม่มกีารด�าเนนิการ

๕
๐

ค�าอธิบาย:
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงท่ีเกีย่วข้อง ก�าหนดให้สถานศกึษาทุกแห่งในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ม ี
สถานศึกษา จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างสุขภาวะในท้องถิ่น
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๑๑๕ - ๑๒๑ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๑๕ – ๑๑๙ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์            ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น            โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
                   ๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
                ๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๒๐ – ๑๒๑ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ:  นางปรียานุช บูรณะภักดี          นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ      โทร. ๐๘ ๙๑๑๑ ๔๙๓๗  
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๕๗      
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๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
๒. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือ
สนบัสนนุการจดั อาจใช้จ่ายจากเงนิอุดหนนุทีร่ฐัจดัสรรให้
๔. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๕. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ

๑๑๕. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�าเนินการเพื่อ
พฒันาคณุภาพผูท้�าหน้าทีดู่แลสขุภาพ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๑๑๕ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมคัรบรบิาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๙.๒/
ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การก�าหนด
หลักสูตรที่ เกี่ยวกับการดูแลผู ้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  
ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข อัตรา 
ค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสมัครบรบิาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๔๖๒ ลงวนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรือ่ง 
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๐๖๖๘ ลงวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วม
การฝึกอบรม

ค�าอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)/แกนน�าสุขภาพ                 
ในการควบคุมและป้องกันโรค การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)                  
(เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เป็นต้น
๒. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ควรมีความ
ครอบคลุมกิจกรรม
๓. ด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรค, การส่งเสริมสุขภาพ, การรักษาโรคเบื้องต้น, การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เป็นต้น
๔. ผู้ท�าหน้าที่ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) ผู้น�าองค์กรในชุมชน ฯลฯ)
๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับ
การอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด มีหน้าที่ เช่น สื่อสารให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ป้องกัน 
และควบคุมโรค ฯลฯ
๖. อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) หมายถึง คนในครอบครัวแต่ละครอบครัว หรือเพื่อนบ้านที่ได้รับการคัดเลือก                                  
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด เช่น การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นเบาหวาน                  
โรคเรือ้รงั ฯลฯ ตวัอย่าง ครอบครวั ก มผีูป่้วยเป็นภาวะ(ภาวะ = ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรค) เบาหวาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ของคนในครอบครัว ไปยังครอบครัวอื่น
๗. ผู้น�าด้านสุขภาพ หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และสามารถกระตุ้น  
ผลักดัน การขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน  ได้แก่ กาย ใจ สังคม  
และอารมณ์ เช่น ผู้น�าการออกก�าลังกาย ผู้น�ากิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๒. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๔. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ
ค�าอธิบาย:
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายงานผลการด�าเนินการที่เสนอ 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๑๖. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการเพื่อ
ให้ความรูแ้ก่ประชาชนในการส่งเสรมิ 
สุขภาพ และป้องกันโรค
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล)
๓. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�าเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒ ลงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๗. คู ่มือแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานจัดการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
๘. คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑๗. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร 
ปกครองส ่วนท ้องถิ่นด�าเนินการ 
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม 
ความพร ้อมการรับมือโรคติดต ่อ 
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่
การให้ความรู้)
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. การนับจ�านวนกิจกรรมหากใน ๑ โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น  มีการจัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ  
การฉีดพ่นหมอกควัน การก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการ 
ขยะมูลฝอย การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ  การตรวจหามะเร็งเต้านม การให้บริการด้านทันตกรรม  
เป็นต้น สามารถแยกนับเป็นรายกิจกรรมได้
๒. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น โรคพิษสุนัข
บ้า(สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
๓. โรคไม่ตดิต่อ หมายถึง กลุม่โรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั กลุ่มโรคทีไ่ม่ได้มสีาเหตุมาจากการติดเชือ้ ไม่ได้เกดิจากเชือ้โรค ไม่สามารถตดิต่อได้  
ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวน�าโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ 
จาม น�้า อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์  แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การดื่ม  
สูบบุหรี่ ขาดการออกก�าลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง
๔. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ 
๒๐ ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือ 
โรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา 
๕. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ h๑n๑ ๒๐๐๙                 
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น                
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
๗. โรคติดต่ออุบัติซ�้า (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมา 
ระบาดอีก เช่น ไข้ชิคุนกุนยา
๘. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
๙. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (SOP)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data 
๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บ
วัคซีน เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data 
Logger 

๑๑๘. การบริหารจัดการการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีฐานข้อมูลจ�านวนสุนัขและแมว
ในพื้นที่
๒. มีการจัดท�าข ้อบัญญัติท ้องถิ่น/
เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
เลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ
๓. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ 
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๑๑๘ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒
๖. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ 
๗. คูม่อืการบรหิารจดัการวคัซนีป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าใน
สัตว์ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้มี
สถานสงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไปยัง
สถานสงเคราะห์สัตว์อื่น)
๕. มีการจัดให้มีระบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain system) ส�าหรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
๖. มีการท�าหมันสุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๕ – ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที่จะท�าให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสม
ตลอดเวลา ทั้งในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขั้นตอนในขณะให้บริการที่ต้องน�าวัคซีนที่มีอยู่ในสภาพ 
ท่ีเหมาะสมเข้าสูร่่างกายสตัว์ด้วยเหตุทีว่คัซนีไวต่อความร้อนความเยน็จัดและต้องเกบ็ในอณุหภมูทิีถู่กต้อง ตัง้แต่ผู้ผลติจนถงึผูใ้ช้ +๒  
ถึง +๘ องศาเซลเซียส
๒. วัคซีน หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
๓. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกที่มีเจลข้างใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอาไว้ใช้เหมือนน�้าแข็ง
๔. Data logger หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�าหนดการท�างาน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึก
อุณหภูมิ ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป
๕. กรณีการด�าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และมีการด�าเนินการในศูนย์ เช่น การฉีดวัคซีน 
การท�าหมันสุนัข ให้ได้ ๕ คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑.  ข ้อ บัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. หนังสือขอรับการสนับสนุน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ารุงโรง
พยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสขุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

๑๑๙. จ�านวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน
การหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีหน ่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข
อื่นในการตรวจสุขภาพของประชาชน
๓. สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการครบ
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
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๑๑๙ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔. มกีารบริการสาธารณสุขเคล่ือนทีท่ัง้
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรอืร่วมกบัหน่วยบรกิารสาธารณสขุอืน่
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ  ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจ�าต�าบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป หรือ  สถานพยาบาลที่ด�าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
ข้อมลูปัจจบัุน:  มสีถานอีนามยั/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน                
๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. เอกสารการประเมนิตนเองตามแบบประเมนิมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละด้านที่มี
การลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถ่ินที่มี
ลายมือชื่อจากคณะกรรมการ

๑๒๐. องค์กรปกครองท้องถิน่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิง่แวดล้อม ด้านการจดัการสขุาภบิาล
อาหาร และด้านการจัดการคุณภาพ
น�้าบริโภค
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร 
๑-๒ ด้าน
๒. ผ ่านการประเมินระดับพ้ืนฐาน  
๑-๒ ด้าน
๓. มีการสมัครเข ้าร ่วมอย ่างน ้อย  
๑ ด้าน มีผลการประเมินตนเอง และ
มีผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
(กรณีประเมินไม่ผ่าน) 
๔. มีการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา
คณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม 
แต่ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

อาหารเพือ่ท�าให้อาหารสะอาด ปลอดภยั ปราศจากเชือ้โรค หนอนพยาธแิละสารเคมต่ีางๆ ทีเ่ป็นอนัตราย หรอือาจจะเป็นอันตราย

ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการด�ารงชีวติของผู้บริโภค 

กระบวนการการจัดการสุขาภิบาลอาหาร แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

        - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�าหน่ายและสะสมอาหาร (EHA ๑๐๐๑)

        - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA ๑๐๐๒)

        - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจ�าหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (EHA ๑๐๐๓)

๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้าบริโภค หมายถึง การบริหารจัดการน�้าให้สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคไม่มีสารละลายและ

สิ่งเจือปนต่างๆที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

น�้าบริโภค สามารถป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน�้าเป็นสื่อได้ 

กระบวนการการจัดการคุณภาพน�้าบริโภค แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

           - การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  (EHA ๒๐๐๑)

           - การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)  (EHA ๒๐๐๒)

           - การจัดการคุณภาพตู้น�้าหยอดเหรียญ น�้าดื่มบรรจุขวด (EHA ๒๐๐๓)

๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)

๓. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณา ดังนี้

๓.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน) 

ด้านใดด้านหน่ึง หรอืทัง้ ๒ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดงักล่าวได้ ๓ ปีนบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัการตรวจประเมนิจากคณะกรรมการ

และไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยา 

ที่ผ่านการรับรองแต่ไม่มีเอกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็น

หลักฐานในการตรวจให้คะแนนของทีมประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

๓.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินในระดับพ้ืนฐานตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องการท่ีจะประเมินใหม่ 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัคร 

เข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะขอประเมินใหม่

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา กรณีไม่สมัครเข้ารับการประเมิน สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ต้องประเมิน

๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒. เอกสารการประเมนิตนเองตามแบบประเมนิมาตรฐาน

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น

๑๒๑. องค์กรปกครองท้องถิน่ผ่านการ

ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

และด้านการจัดการมูลฝอย
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๑๒๑ ๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละด้านที่มี
การลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถ่ินที่มี
ลายมือชื่อจากคณะกรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร 
๑ - ๒ ด้าน
๒. ผ ่านการประเมินระดับพ้ืนฐาน  
๑ - ๒ ด้าน
๓. มีการสมัครเข ้าร่วมอย่างน ้อย  
๑ ด้าน มีผลการประเมินตนเอง และ
มีผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
(กรณีประเมินไม่ผ่าน) 
๔. มีการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา
คณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม 
แต่ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่

๑.๑ การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน และการก�าจัดสิ่งปฏิกูล 
เพื่อลดการก่อให้เกิดโรค  และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
          กระบวนการการจัดการสิ่งปฏิกูล แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
           - การจัดการส้วมสาธารณะ (EHA ๓๐๐๑)
           - การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๒)

๑.๒ การจัดการมูลฝอย หมายถึง กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่การลดปริมาณ/การคัดแยก การเก็บขน การบ�าบัดหรือ 
การก�าจัดมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่ก�าหนด 
          กระบวนการการจัดการมูลฝอย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
           - การจัดการมูลฝอยทั่วไป  (EHA ๔๐๐๑) 
           - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA ๔๐๐๒)
           - การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA ๔๐๐๓)
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒  ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
๓. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณา ดังนี้

๓.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน) 
ด้านใดด้านหน่ึง หรอืทัง้ ๒ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดงักล่าวได้ ๓ ปีนบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัการตรวจประเมนิจากคณะกรรมการ
และไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีท่ีขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่
ผ่านการรบัรองแต่ไม่มเีอกสารสรปุผลการประเมนิฯ ให้ใช้เอกสารใบรบัรองคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม) เพือ่เป็นหลัก
ฐานในการตรวจให้คะแนนของทีมประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

๓.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินในระดับพ้ืนฐานตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่ 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัคร 
เข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะขอประเมินใหม่
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา กรณีไม่สมัครเข้ารับการประเมิน สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ต้องประเมิน
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หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด 
จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๒๒ – ๑๒๕ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) 
ตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาในพื้นที่ในระบบองค์รวมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ�านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                          โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                     ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
                ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
                 ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
               ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน       โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบญัญตั/ิเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย/การใช้จ่าย 
เงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ 
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ายการด�าเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบ
ประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ากับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วย
เหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๐๗๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย: 
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง รับ - ส่ง ไปโรงพยาบาล จะเป็น
รถยนต์อะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นรถขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือการจัดหายานพาหนะส�าหรับจ้างเหมา 
ก็นับเป็นคะแนน

๑๒๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนินการส�าหรับผู้ถูกกักกันในการ 
ด� า เนินการป ้องกันและควบคุม 
โรคติดเ ช้ือไวรัส โคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. กรณีผู ้ เข ้าข ่ายติดเ ช้ือซึ่ งได ้รับ
การคัดกรองจากจังหวัดได ้ด�าเนิน
การใช้รถยนต์ส่วนกลางรับไปส่งยัง 
โรงพยาบาล
๒. กรณีผู ้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกต
อาการได้ใช้รถส่วนกลางรับไปส่งยัง
สถานที่พัก หรือพื้นที่ควบคุมที่จัดให้
๓. กรณีส�าหรับผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกัน
รวมได้ด�าเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร
๔. กรณีการช่วยเหลือในด้านคุณภาพ
ชีวิต ได้ด�าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบโดย
ช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้
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หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีประชาชนในพื้นท่ีในเวลานั้นติดเช้ือ 
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 หรือไม่มีสถานที่กักกัน  
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญตั/ิเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย/การใช้จ่าย 
เงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ 
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ายการด�าเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบ
ประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ากับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วย
เหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๐๗๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
กรณีการด�าเนินการไม่ตรงกับการด�าเนินการข้อ ๑-๕  
แต่เป็นการด�าเนินการในลักษณะหรือคล้าย ๆ กัน  
ให้เทียบเคียงเพื่อให้คะแนนได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก�าหนดไว้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีประชาชนในพื้นท่ีในเวลานั้นติดเช้ือ 
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 หรือไม่มีสถานที่กักกัน  
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนินการส�าหรับสถานที่กักกันหรือ
ควบคุมในการด�าเนินการป้องกันและ
ควบคมุโรคตดิเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีค่าใช้จ่ายค่าจัดท�าความสะอาด  
ฆ่าเชือ้ สถานทีพ่กัของผูป่้วยโรคติดต่อ/
ที่สาธารณะ
๒. มีค ่าใช ้จ ่ายค ่าปรับปรุงสถานท่ี
ราชการเพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและ
ควบคมุโรค เช่น โรงเรียน มหาวทิยาลัย 
ฯลฯ
๓. มค่ีาใช้จ่ายค่าเช่าสถานทีเ่อกชนเพือ่
เป็นสถานทีป้่องกนัและควบคุมโรค เช่น 
โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ
๔. มีค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ�าเป็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของสถานที่ควบคุม
(ระบุด้วยว่าใช้จ่ายอะไร....................)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบญัญตั/ิเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย/การใช้จ่าย 
เงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ 
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ ่ายการด�าเนินการจริงที่ตรวจสอบได ้กับ 
งบประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ากับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วย
เหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๐๗๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย: 
กรณีการด�าเนินการไม่ตรงกับการด�าเนินการข้อ ๑-๕  
แต่เป็นการด�าเนินการในลักษณะหรือคล้าย ๆ กัน  
ให้เทียบเคียงเพื่อให้คะแนนได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก�าหนดไว้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนินการส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในการด�าเนินการป้องกันและ
ควบคมุโรคตดิเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีค่าป่วยการชดเชยการงานของ  
อ.ป.พ.ร./ค่าเบี้ยเลี้ยงส�าหรับเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุม
๒. จัดให้มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เคร่ืองตรวจวดัอณุหภมู ิเคร่ือง
พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
๓. มียา/เวชภัณฑ์ที่ ไม ่ ใช ่ยา วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่
๔. จัดให้มีเครื่องแต่งกาย วัสดุอื่นที่
จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ
๕. จัดให้มีค่าอาหารส�าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานที่ควบคุม/กักกัน (ต้อง ไม่ซ�้าซ้อน
กับค่าเบี้ยเลี้ยง)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย/การใช้จ่าย 
เงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ 
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ายการด�าเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบ
ประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ากับดูแล

๑๒๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนินการช่วยเหลือส�าหรับผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ที่เกิด
จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ในการด�าเนินการป้องกันและ
ควบคมุโรคตดิเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
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๑๒๕ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วย
เหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๖ (๒)
๒. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 
๒๕๕๒ ข้อ ๗ และข้อ ๘
๓. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการให้ความช่วยเหลอืประชาชนด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
ค�าอธิบาย: กรณีการช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค บริโภค  
ต้องไม่ซ�้าซ้อนกับตัวชี้วัดที่ ๑๒๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑. มีใช้จ่ายด้านแรงงานหรือค่าใช้จ่าย
จ้างเหมาบริการ 
(ระบุด้วยว่าใช้จ่ายอะไร....................)
๒. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คณุภาพชีวติอนัเกดิจากได้รบัผลกระทบ 
ผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าเคร่ืองอุปโภค
บริโภค
๓. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คณุภาพชีวติอนัเกดิจากได้รบัผลกระทบ  
ผู ้มีรายได้น ้อยในด้านการครองชีพ 
ตามความจ�าเป็นที่ไม่ใช่ข้อ ๒.
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมสตรีและครอบครัว ตัวชี้วัดที่ ๑๒๖ – ๑๒๗ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
      โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ
๔. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ

๑๒๖. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการหรือ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๑๒๖ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑) 
๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน
ต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๖)  
ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๘) จัดท�ากิจการ
ใด ๆ  อนัเป็นอ�านาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิน่อืน่ทีอ่ยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการ
สมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�าเนินการหรือ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�า ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวง 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ (๑๔) อ�านาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นของเทศบาลนคร
หรือของเมืองพัทยา
๕. พระราชก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ 
ให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๗ (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
ผู้ด้อยโอกาส 
๖. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๓๕ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค�าอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนเพื่อช่วยเหลือสตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี 
เป็นต้น
๒. กิจกรรมในการพัฒนาสตรี คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในแต่ละกลุ่มอายุ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพรายได้ มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ตลอดจน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การเป็นผู้น�าแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของครอบครัว การด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์ 
และคุ้มครองสิทธิสตรี การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างหญิงชายในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม 
มีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่มีการด�าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
๔. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ ๒๕๕๘
๒. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. พระราชบญัญติัส่งเสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนั
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรม walk rally  
ค่ายครอบครัว ค่ายสามวัย (เด็ก ผู ้ใหญ่ ผู ้สูงอายุ) 
กิจกรรมด้านสขุภาพอนามยัด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกจิ  
ด้านสังคม ที่เข้าร่วมได้ทั้งครอบครัว การจัดท�าฐานข้อมูล
ทางสังคม อาทิ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรง เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๗. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการหรือ
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ
ความอบอุ่นในครอบครัว 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ตัวชี้วัดที่ ๑๒๘ - ๑๓๑ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด 
จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
      โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่มีการด�าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยให้ทมีประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์  
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒. กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคาร
ส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙

๑๒๘. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการเพื่อ 
ยกระ ดับคุณภาพชีวิ ตคนพิ การ  
(นอกเหนือจากการจ่ายเบีย้ความพกิาร)
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดงาน/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อให้คนพิการ
สามารถเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมได้
๒. มีสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่อยู ่ใน 
ท�าเลท่ีเหมาะสม ผู้พิการสามารถเดิน
ทางเข ้าร ่วมงาน/กิจกรรมได้อย่าง
สะดวก
๓. มีการอ�านวยความสะดวกส�าหรับคน 
พิการท่ีจะเข้าร่วมงาน/กิจกรรม เช่น  
การจดัพาหนะบรกิารรบั-ส่ง การเตรยีม 
ความพร ้อมรถเข็นส�าหรับบริการ 
คนพกิาร การเตรยีมหน่วยแพทย์ฉกุเฉนิ
ส�าหรับผู้พิการที่เข้าร่วมงาน เป็นต้น
๔ . มี การ เผยแพร ่ข ้ อมู ลข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ในงาน/กจิกรรมทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการให้คน
พิการ เช่น เสียงตามสาย โปสเตอร์
อักษรเบลล์ล่ามมือแปลภาษา
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดท�าศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟู
สมรรถภาพ ศนูย์บรกิารข้อมลูข่าวสารภายในอาคารส�าหรับคนพิการ จัดหาอปุกรณ์ การพาคนพิการไปท�าบตัรประจ�าตวัคนพกิาร 
การไปเยี่ยมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ  เป็นต้น
๒. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�าเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ โดยกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานดังกล่าว

๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ ๑๐ 
ของทกุเดอืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกั
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร)
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๑๒๙. จ�านวนคร้ังที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สามารถด�าเนนิการจ่ายเบ้ีย  
ความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ประกาศเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล เร่ืองบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต�าบลประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวัน
ที่ ๑๐ ของทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. จ่ายได้ภายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน 
จ�านวน ๑๒ ครั้ง
๒. จ่ายได้ภายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน 
จ�านวน  ๑๑ ครั้ง
๓. จ่ายได้ภายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน 
จ�านวน ๑๐ ครั้ง
๔. จ่ายได้ภายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน 
ต�่ากว่า จ�านวน ๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ                
ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ยืมเงินสะสม ทดรองจ่ายไปพลางก่อน 
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๒. ยกเว้นกรณีคนพิการที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยความพิการภายในก�าหนด
๓. ยกเว้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสด 
๔. หากไม่มีการจ่ายเงินสดให้ตัดฐานคะแนนในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง จากหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ หรือองค์กรภาคประชาสังคม ต่าง ๆ 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. โครงการที่มีการด�าเนินการจริง
๔. รายงานผลการด�าเนินการ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ทราบ
๕. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ 
ช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓๐. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่นด�าเนินการ
เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง 
(ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มีการด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. มีการด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. มีการด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น เมื่อมีการขอข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
หรอืมกีารตัง้คณะกรรมการหรอืมอบหมายให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องขึน้มาเพือ่ส�ารวจข้อมลูผูด้้อยโอกาส/คนไร้ทีพ่ึง่ในพืน้ทีแ่ล้ว หรอื 
มกีารสอบถามจากก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูน้�าหมูบ้่าน/ชมุชน การท�าประชาคมแล้ว หรอืมกีารตรวจสอบข้อบญัญตั/ิ
เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งก็สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข 
การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจน
ผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น 
๓. คนไร้ที่พึ่ง หมายถึง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล�าบาก
และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ (ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๔. ตัวอย่างกจิกรรม เช่น การจดัตัง้สถานคุม้ครองคนไร้ท่ีพึง่/ศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ โดยความสนบัสนนุจากกระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ การส�ารวจ/จัดท�าข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง การจัดท�าแผนเพ่ือพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง  
การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การศึกษาและอาชีพ  
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท�าและมีที่พักอาศัย  
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นต้น
๕. คนไร้ที่พึ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พึ่ง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
๓. กิจกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดหรือสนบัสนนุ 
ซึ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๕. ส�าเนาโครงการ
๖. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๗. รายงานผลการด�าเนินงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวงมหาดไทย ก�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวก
ในอาคารส�าหรับผู้พิการ. หรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
๓. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๒๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๓๑. การจดัท�าสิง่อ�านวยความสะดวก
ภายในอาคารสถานท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกขั้นพื้นฐานส�าหรับ 
คนพิการ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. ด้านอาคารส�านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่ิงอ�านวยความ
สะดวกขัน้พืน้ฐานส�าหรับคนพกิารหรอื
ทุพพลภาพ ประกอบด้วย ป้ายและ
สัญลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได                       
ที่จอดรถ ห้องน�้าและราวจับ 
๒. ด้านอาคารหรอืพืน้ทีส่าธารณะ (เช่น
ศูนย์บริการคนพิการ สวนสาธารณะ 
อาคารหอประชุม ฯลฯ) ที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก ขั้นพ้ืนฐาน
ส� าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประกอบด้วย ป้ายและสัญลักษณ์  
ทางลาดและลิฟต์ บันได ที่จอดรถ 
ห้องน�้าและราวจับ 
๓. ด้านการส่งเสรมิให้หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท�าสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกขั้ นพื้ น ฐ านส� าหรั บ 
คนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นท่ีของ
หน่วยงานหรอืในพ้ืนทีท่ี่อยูใ่นความดแูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การออกประกาศ 
การขอความร่วมมือ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีการจัดท�ากิจกรรมครบทั้ง ๓ ด้าน
๒. มีการจัดท�ากิจกรรม ๒ ด้าน
๓. มีการจัดท�ากิจกรรม ๑ ด้าน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น

- มทีางเดนิเท้า หรอืบาทวถีิ ไม่ลืน่และกว้างพอส�าหรบั
รถนั่งคนพิการ

- มีบริการพิเศษส�าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่ง
ด่วนเฉพาะ มีช่องทางบริการด่วนส�าหรับผู้พิการ

- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งที่เพียงพอส�าหรับการ
ให้บริการ

- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัย
ส�าหรับผู้พิการ

- มีช่องทางส�าหรับการใช้ลิฟต์ให้ผู้พิการ
- มีห้องน�้าสาธารณะที่เพียงพอต่อการให้บริการ และ 

มีห้องน�้าส�าหรับผู้พิการ
- มีการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยมีท่ีจอด

รถช่องพิเศษส�าหรับผู้พิการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ ๑๓๒ - ๑๓๕ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๒ – ๑๓๔ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์            ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น   โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
                    ๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
                    ๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
                                                               หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการท่ีมีการด�าเนินการจริงประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�าเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร ่ทางเว็บไซต ์ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. มาตรฐานการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๔ 
มกราคม ๒๕๖๑

๑๓๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�า
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการการศึกษาจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ 
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริม
และสร้างวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯ
๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอาย ุเช่น กจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การฝึกอาชีพและจัดหางานท่ีเหมาะสม ยกย่อง 
เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ มีบริการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ 
ฯลฯ
๓. ด้านการคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ 
เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้
พืน้ฐาน จดัตรวจสขุภาพประจ�าปี ประชาสัมพนัธ์ 
ให ้ผู ้ สู งอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัส ดิการที ่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ ส่งเสริมให้ 
ผูส้งูอายไุด้รบัอปุกรณ์ ในการด�ารงชีวติประจ�าวนั
ตามความจ�าเป็น ฯลฯ
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๒ ค�าอธิบาย:
กจิกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
จัดท�าและส่งให้จังหวัดแล้ว นับรวมท้ังกิจกรรม 
ทีใ่ช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และไม่ใช ้งบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู ้ด�าเนินการหรือมีส ่วนร ่วมในการด�าเนิน
โครงการ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔. ด้านการบรหิารจดัการเพือ่พัฒนาด้านผูส้งูอายุ 
และการพัฒนาบุคลากรด้านผู ้ สูงอายุ เช ่น 
ประสานงานผู ้ทรงคุณวุฒิ หรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องมาให้ค�าแนะน�าปรึกษาสนับสนุน
ให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มี
การจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ 
๕. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน 
ผู้สูงอายุ เช่น จัดท�าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู ้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงานการส่งเสริม และ
พัฒนาผู ้สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. จัดท�ากิจกรรม ๓ - ๕ ด้าน
๒. จัดท�ากิจกรรม ๒ ด้าน
๓. จัดท�ากิจกรรม ๑  ด้าน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู ้สูงอายุต่อผู ้
บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ 
๓. ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
๔. ฐานข้อมูลผู ้สูงอายุลงในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถงึ (ฉบบัที ่๔). 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ (ข้อ ๙)
๒. มาตรฐานการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน

๑๓๓. การจัดท�าฐานข ้อมูลผู ้สูงอายุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มกีารจดัท�าฐานข้อมลูครบถ้วน ครอบคลมุและ
มีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๒. มีการจัดท�าฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
๓. มี ก า รจั ดท� า ฐ านข ้อ มู ลแต่ ไม่ค รบถ ้วน  
ครอบคลุม 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓
๑

๐
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๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู ้สูงอายุ 
ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิถึงฉบบั
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชี
ธนาคาร)
๓. หลกัฐานการจ่ายเงนิ/รบัเงนิ (กรณรีบัเงนิสด)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน             
การกระจายอ�านาจให้แก ่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๓๔. จ�านวนครั้งท่ีเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลสามารถด�าเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ
เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนต�าบล เรือ่ง บญัชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๐ 
ของเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�านวน 
๑๒ ครั้ง
๒. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�านวน 
๑๑ ครั้ง
๓. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�านวน 
๑๐ ครั้ง
๔. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต�่ากว่า         
๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ              
ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล ยืมเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง 
๒. ยกเว้นกรณีผู้สูงอายุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในก�าหนด
๓. ยกเว้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสด 
๔. หากไม่มีการจ่ายเงินสดให้ตัดฐานคะแนนในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือขอความร่วมมือในการประสานการ
คดักรองหรอืการคดักรองผูส้งูอายทุีมี่ภาวะพ่ึงพงิ
ในพืน้ท่ี โดยใช้แบบประเมนิความสามารถในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL) 
๒. การจัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ผ่านเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์ 
จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระ เ บียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้ วย 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การก�าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล 
ผู ้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน 
และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมคัรบรบิาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๙.๒/ว ๘๙๙ ลงวันที ่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท�าฐานข้อมูล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓๕. การจัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
พึ่งพิงในเขตพื้นที่
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีฐานข้อมูลจ�านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๒. มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีการ
คดักรองผู้สูงอายท่ีุมภีาวะพ่ึงพิงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ในพื้นที่ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรม
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยา)
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง: ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามดัชนีบาร์เธล
แบบประเมนิดชันบีาร์เธล (ADL): เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจ�าวนัดัชนบีาร์เธลเอดแีอล (Barthel  
ADL index) โดยการจ�าแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตัวชี้วัดที่ ๑๓๖ - ๑๓๘ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๖ - ๑๓๘ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกฤษดา สมประสงค์  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
      โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                 ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลน
หรือแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/ 
เมืองพัทยา

๑๓๖. จ�านวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการจดัให้ม ีเพือ่ให้ 
ประชาชนได ้ใช ้ในการแข่งขันกีฬา หรือ 
ออกก�าลังกาย 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีลานกีฬา/ 
สนามกีฬา ในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมกีารบรหิารจดัการบ�ารงุรกัษาอย่าง
สม�่าเสมอ
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีลานกีฬา/ 
สนามกีฬา ในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชนใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู ่ในสภาพ
พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบ�ารุงรักษา 
อย่างสม�่าเสมอ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีลานกีฬา/ 
สนามกีฬา ในพ้ืนท่ีหมู ่บ้าน/ชุมชน น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนหมู ่บ้าน/ชุมชน  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบ�ารุงรักษา
อย่างสม�่าเสมอ หรือไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬา  
แต่สามารถใช้ลานกฬีา/สนามกฬีา ท่ีมอียูใ่นพ้ืนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. สนามกฬีากลางอเนกประสงค์ หมายถงึ  สนามกีฬาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา 
หรือออกก�าลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้า สนามดนิ คอนกรีต
หรือแอสฟัลต์ ฯ และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
๒. ลานกีฬา/สนามกฬีา หมายถงึ สนามทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรอืออกก�าลงั
กายประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร
๓. ให้นบัรวมสนามกฬีาของโรงเรยีนในสงักดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรยีนทีไ่ม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้
๔. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น
๕. จ�านวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง.....แห่ง  ใช้ได้...... แห่ง ใช้ไม่ได้.....แห่ง (ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ ๕ ด้วย)
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามผู้น�าหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสุ่ม               
อย่างง่าย
๒. หนังสือยืนยันจากผู้น�าชุมชน/ประชาชน/
ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/ 
เมืองพัทยา

๑๓๗. จ� านวนของลานกีฬา/สนามกีฬา 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชน
สามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอด
ทั้งปี 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�าเนินการร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๙๙.๙๙
๓. ด�าเนินการร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. ด�าเนินการน้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
กรณีอยู่ระหว่างการซ่อม หรือปรับปรุงไม่ให ้
มานบัค่าร้อยละถอืว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา
๒. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกก�าลังกาย
หรือการเล่นกีฬา
๓. บญัชีอปุกรณ์กฬีา/อปุกรณ์การออกก�าลงักาย
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๕. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๖. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมิน ฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/ 
เมืองพัทยา

๑๓๘. จ�านวนกจิกรรมหลกัเพือ่การส่งเสรมิกฬีา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา
๒. มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ ่มชมรม/
สโมสรการออกก�าลังกายหรือการเล ่นกีฬา  
ตามความสนใจของประชาชน
๓ . มี ก า ร จั ด อุ ป ก ร ณ ์ กี ฬ า แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์ 
การออกก�าลังกาย 
๔. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกีฬา   
ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการในแต่ละปี
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ในการด�าเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาด�าเนินการได้ตาม                      
ความเหมาะสม อ�านาจหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจด�าเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้ 
ยกตัวอย่างไว้
๒. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น 

๒.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา  
๒.๒ มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือการส่งเสริมกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้
๒.๓ มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน
๒.๔ มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ค�าแนะน�า ในการเล่นกีฬาและออกก�าลังกาย
๒.๕ มกีารจัดให้มอีปุกรณ์กฬีาและอปุกรณ์การออกก�าลังกาย เช่น จัดให้มอีปุกรณ์กฬีา/อปุกรณ์การออกก�าลังกายทีไ่ด้มาตรฐาน              

มีจ�านวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดท�าบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�าลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ ์
ดังกล่าว 

๒.๖ มีการจัดท�าบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�าลังกาย
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก�าลังกาย เช่น
๓.๑ การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน
๓.๒ การจัดแข่งขันกีฬาระดับอ�าเภอหรือระดับจังหวัด 
๓.๓ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกก�าลังกายประจ�าสัปดาห์
๓.๔ การจดักจิกรรมหรือสนบัสนนุให้มกีาร จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการเล่นกฬีา/ออกก�าลงักายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๓.๕ การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้ค�าแนะน�า ในการเล่นกีฬา

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ – ๑๔๔ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด
จ�านวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม              
การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกฤษดา  สมประสงค์   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ  ประทุมชาติภักดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
หรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐ
จัดสรรให้
๓. รายงานผลการด�าเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยให้ทมีประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์  
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

๑๓๙. จ�านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. อาชีพเกษตรกรรม 
๒. อาชีพปศุสัตว์
๓. อาชีพการท�าอาหาร
๔. อาชีพคหกรรม
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
๖. อาชีพการบริการ
๗. อาชีพอื่น ๆ (โปรดระบุ...)
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๑๓๙ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ�านาจหน ้าที่ขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข 
เพิ่มเติม 
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ ประเภทอาชีพขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ ประเภทอาชีพ
๓. ด�าเนินการ ๑ ประเภทอาชีพ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมท�าการตลาด  
การส่งเสริมการท�าหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ – ๑๔๔ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด

จ�านวน ๓๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๔๐ – ๑๔๑ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
      โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการ/ กิจกรรมที่ องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่จดัหรอืสนบัสนนุการจัด อาจใช้จ่าย
จากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๓. รายงานผลการด�าเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจกัษ์ (เปิดดจูากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๐. การสนบัสนนุหรอืจดัให้มสีิง่อ�านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดให้มีห้องน�้าสาธารณะ (๑ ห้อง)
๒. จัดให้มีถังขยะ (๑ ถัง)
๓. จัดให้มีที่พักผ่อนส�าหรับนักท่องเที่ยว เช่น 
ศาลา ซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น 
(๑ ประเภท)
๔. จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่าง ๆ  
(๑ จุด)
๕. จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (๑ ศูนย์)
๖. จดัให้มทีีข่ายบตัรเข้าชมแหล่งท่องเทีย่ว (ถ้าม)ี
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๐ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข 
เพิ่มเติม
. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๗ . จั ด ใ ห ้ มี ป้าย แสด งข ้ อ มู ล เ ฉพ า ะขอ ง 
แหล่งท่องเที่ยว (๑ ป้าย)
๘. จัดให ้มีลานท�ากิจกรรมท่ีเกี่ ยวข ้องกับ 
แหล่งท่องเที่ยว (๑ ลาน)
๙. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่
ท่องเที่ยว
๑๐. จัดให้มีการจัดซุ้ม/ประตูทางเข้า/ทางเข้า 
ที่เป็นกิจจะลักษณะ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวรายปี นักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ๑ แห่ง สามารถเลือกประเมินแห่งใดแห่งหนึ่งหรือเลือกประเมิน
ทุกแห่งได้ และสามารถนับรวมการด�าเนินกิจกรรมจากแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ๑ แห่ง ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ก ด�าเนิน 
กิจกรรมที่ ๑ และแหล่งท่องเที่ยว ข ด�าเนินกิจกรรมที่ ๒ สามารถนับเป็น ๒ กิจกรรมได้
๓. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง 

๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้า ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้า  
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ ก�าแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น

๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวท่ีแสดงออกถึงประเพณ ี
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�านัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�าถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้                
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้า โฮมสเตย์ เป็นต้น

๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้า ศูนย์วัฒนธรรม                
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น

๓.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�าริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าต่าง ๆ สถานท่ีราชการ สถาบัน 
การศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๓.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้าแร่ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ตัดฐาน              
การประเมินได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ศูนย์ข้อมูลส�าหรับนักท่องเที่ยว
๒. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯ
๕. รายงานประจ�าปี
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม
๗. ผลการส�ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข 
เพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๑. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
มีการด�าเนินงาน ดังนี้
๑. มีการจัดท�าแผ่นพับ
๒. มีการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 
นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร
๓. มีการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ 
๔. มีการเผยแพร ่แหล ่งท ่องเที่ยวทางวิทย ุ
กระจายเสียง/วิทยุชุมชน 
๕. มีการเผยแพร ่แหล ่งท ่องเที่ยวทางวิทยุ
โทรทัศน์/ทางเคเบิ้ลทีวี 
๖. มีการจัดท�าเว็บไซต์เพื่อแนะน�าสถานที่ท่อง
เที่ยวในท้องถิ่น 
๗. มีการประชาสัมพันธ์ท่ีพัก/แหล่งท่องเท่ียว
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda 
สถ.ชวนเที่ยว เป็นต้น
๘. มีการประชาสัมพันธ์ท่ีพัก/แหล่งท่องเท่ียว 
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line Facebook 
เป็นต้น
๙. มีการเข ้าร ่วมกิจกรรมส ่งเสริมการขาย 
แหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP 
หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง 

๑.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้า ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้า  
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ ก�าแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น

๑.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวท่ีแสดงออกถึงประเพณ ี
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�านัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�าถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้                
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้า  โฮมสเตย์ เป็นต้น
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้า ศูนย์วัฒนธรรม                
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น

๑.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�าริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าต่าง ๆ สถานท่ีราชการ สถาบัน 
การศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๑.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้าแร่ เป็นต้น 
๑.๘ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว การจัดท�าป้ายแสดงสถานที่ท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์  

ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น  
การรักษาความปลอดภัย ร้านอาหาร สินค้า/ของที่ระลึก ท่ีพักค้างแรม การน�าเที่ยว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ  
การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ตัดฐาน
การประเมิน

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ – ๑๔๔ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด

จ�านวน ๓๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ตัวชี้วัดที่ ๑๔๒ – ๑๔๔ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์                 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น           โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
                   ๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
                   ๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
                                                                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มกีารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และจังหวัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๔๒. การจัดท�าฐานข้อมูลตลาด
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
๒. มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
ตลาดให้เป็นปัจจุบัน
๓. มกีารเผยแพร่ข้อมลูตลาดในเวป็ไชต์
หลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีการรายงานข้อมูลให้จังหวัดและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
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๑๔๒ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวนัที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มีฐานข ้อมูลตลาดที่ครอบคลุม 
ครบถ้วน
๒. มีการส�ารวจ มีการออกใบอนุญาต 
และมฐีานข้อมลูตลาดแต่ยงัไม่ครอบคลมุ
ครบถ้วน
๓. ไม่มีการส� ารวจ แต่มีการออก 
ใบอนญุาต และมฐีานข้อมลูตลาดแต่ยงั
ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบขงสถานท่ีและสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร  
สิ่งปลูกสร้างส�าหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

๑.๒ ตลาดที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�าหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
๒. ใบอนุญาตด�าเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑ . ข ้ อบัญญั ติ / เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. กจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดหรือสนบัสนนุ
การจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 
๕. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๖. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๑๔๓. จ�านวนกิจกรรมในการส่งเสริม
การด�าเนินกิจกรรมของตลาด
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการจ�านวน ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการจ�านวน ๒ กิจกรรม 
๓. ด�าเนินการจ�านวน ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม เช่น การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร การลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
การท�าความสะอาดตลาด การจัดให้มีบ่อดักไขมันหรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย กิจกรรมการออกก�าลังกายในตลาดของผู้ค้าหรือผู้ซื้อ 
การจดัให้มภีาชนะรองรบัมลูฝอยแบบแยกประเภท การจัดให้มพ้ืีนทีเ่ฉพาะส�าหรับสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพษิ มีป้ายแสดง
ราคาสินค้ามีตาชั่งกลาง หรือกิจกรรมท�าความสะอาดในตลาด
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หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
ไม่มีตลาดในสังกัดให้ตัดฐานการประเมินได้

๑๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด
๒. รายงานผลการด�าเนินการต่อผู้บริหาร
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือ
สนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

๑๔๔. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาด
ทีอ่ยูใ่นสงักัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการครบ ๖ - ๗ ด้าน
๒. ด�าเนินการ จ�านวน ๔ - ๕  ด้าน
๓. ด�าเนินการ จ�านวน ๒ – ๓ ด้าน 
๔. ด�าเนินการ ๑ ด้าน หรือไม่มีการ
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี ๒ ประเภท หมายถึง

๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร  
สิ่งปลูกสร้างส�าหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

๑.๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ  
และที่เก็บรวบรวม  หรือที่รองรับมูลฝอย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ทีไ่ม่มตีลาด สามารถตัดฐานการประเมนิได้ แต่ต้องมกีารส�ารวจตลาดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๓. มาตรฐานตลาด ๗ ด้าน ประกอบไปด้วย

๓.๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน�้าประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์
เป็นระเบยีบเรยีบร้อย มสีนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งใช้ทีเ่กีย่วกบัอาหารวางสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนตเิมตร และมีทีจ่อดรถ

๓.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและท�าความสะอาดอยู่เสมอ
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่อบนพื้นตลาด

๓.๓ ด้านการจัดการน�้าเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้าขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน�้าเสียเป็นชนิดรางปิด และ 
มีตะแกรงเหล็กปิด ส�าหรับรางระบายน�้ารอบตลาด

๓.๔ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีห้องส้วมส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีมีสบู่หรือ 
น�้ายาล้างมือส�าหรับท�าความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
มีบ่อดักไขมัน และระบบบ�าบัดน�้าเสีย
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๓.๕ ด้านผู้จ�าหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๓.๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการส�ารวจความคิดเห็นจากผู้ค้า  

เพื่อน�ามาปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ
๓.๗ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จ�าหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรอง

หรือมาตรฐาน) มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam, 
No Plastic)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
ที่ไม่มีตลาดในสังกัด ไม่ต้องประเมิน

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๔๕ – ๑๔๗ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด

จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา              
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ตัวชี้วัดที่ ๑๔๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด 

จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ 
       วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
                    ๒. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์  นักวิชาการศึกษาช�านาญการ  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. ภาพถ่าย 
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานผลการด�าเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) 
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน
ต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๗ (๘)

๑๔๕. จ� านวนกิจกรรมที่ องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�าเนินการ 
เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ศาสนา
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป และ
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และศาสนา
๒. ด�า เนินการ ๒ กิจกรรม และ
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และศาสนา
๓. ด�า เนินการ ๑ กิจกรรม และ
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และศาสนา
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย:
๑. ตวัอย่างกจิกรรม  เช่น การจดัท�าฐานข้อมลูทางศาสนาในพืน้ที ่การมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมในวนัส�าคญัทางศาสนา บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรมในวันพระ  การจัดนิทรรศการการท�าสื่อเผยแพร่ ลอยกระทง สงกรานต์ 
แห่บั้งไฟ หรือประเพณีต่าง ๆในท้องถิ่น เป็นต้น
๒. ศิลปะ หมายถึง ศิลปะพื้นบ้านหรือศิลปะท้องถิ่น ที่แสดงออกถึงฝีมือของช่างประจ�าถิ่นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น                  
เช่น งานฝีมือ ฝีมือทางการช่าง วิจิตรศิลป์ การร้องร�าท�าเพลง จิตรกรรมการวาดเขียน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
๓. วฒันธรรม หมายถงึ แบบแผนการด�าเนนิชวีติทีถ่อืปฏบิติัปรับเปล่ียนสืบทอดกันมาทัง้ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การกิน             
การอยู่ การแต่งกาย การด�าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนข้อปฏิบัติในกลุ่ม เป็นต้น
๔. ศาสนา หมายถึง แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอิสลาม
๕. กรณีด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไปที่สอดคล้องเพียง ๒ ด้าน ก็ให้ถือว่าครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑. ได้ ๕ คะแนน (ปรับตาม 
สถาณการณ์ COVID-19)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๔๕ – ๑๔๗ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด

จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๔๖ – ๑๔๗ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ 
       วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
                   ๒. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์  นักวิชาการศึกษาช�านาญการ  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
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๑๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าฐานข้อมูล
๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) 
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘)

๑๔๖. การจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน และ 
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑  ช่องทาง
๒. มีการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน และ 
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๓. มีการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ ด้าน และ 
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
    ๑.๑ ด้านเกษตรกรรม
    ๑.๒ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
    ๑.๓ ด้านการแพทย์ไทย
    ๑.๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑.๕ ด้านศิลปกรรม
    ๑.๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม
    ๑.๗ ด้านอื่น ๆ 
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทางปัญญาที่คนในชุมชนท้องถิ่นคิดขึ้นจากการเรียนรู้การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวปฏิบัติในการด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. ภาพถ่าย
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) 
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน
ต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๗ (๘)

๑๔๗. จ�านวนกิจกรรมเพือ่การอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม 
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทางปัญญาที่คนในชุมชนท้องถิ่นคิดขึ้นจากการเรียนรู้การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวปฏิบัติในการด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าแผนที่หรือเส้นทางของภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท�าทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน การยกย่อง
หรือประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้านการถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้าน การทอผ้า การท�า
เครื่องปั้นดินเผา การจัดค่ายกิจกรรมท้องถิ่นของเรา การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน การจัดท�าเอกสาร/แผ่นพับส�าหรับ 
การเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ – ๑๕๕ จ�านวน ๘ ตัวชี้วัด

จ�านวน ๔๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ในฐานะ
โรงเรียน สอนประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน และมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อร่วมรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน
หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ – ๑๕๔ 
จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ – ๑๕๐, ๑๕๒ – ๑๕๔ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายเจษ เสียงลือชา      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒                                    
                    ๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒  
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๑ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ    โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
                   ๒. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ   โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 
                                                            หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าแผนฯ
๒. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ�้าใน
พื้นที่
๓. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด�าเนินการตาม
แผนฯ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
๖. ภาพถ่าย
๗. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
๘. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๐๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๘๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๔๘. การจัดท�าและด�าเนินงานตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสอบและวิ เคราะห  ์
ความเสีย่งภยัโดยมกีารจดัท�าฐานข้อมลู 
พื้นที่ เสี่ยงภัยภัยที่ เคยเกิดและภัย 
ที่เกิดซ�้าในพื้นที่
๒. มกีารจดัท�าแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยขององค ์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถิ่น ตามประเภท (ภัย)  
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
ในพื้นที่นั้น ๆ
๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
ว่าสามารถใช้งานได้จริง เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเพียงพอส�าหรับการ
จัดการภัย

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้
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๔. มีการซักซ้อมและด�าเนินการตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีส่วนร่วม
๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
๖. อื่น ๆ (ระบุ....)
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย  
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น 
๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ  เป็นประจ�า และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้าง
หรือสถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้า อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด 
หาบหาม เรือท้องแบน ฯลฯ     
๔. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝ่ายแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดภัย  
และเครื่องมือ ที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย
๕. อื่น ๆ เช่น เสียงตามสาย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. การเผยแพร่ทางสือ่ต่าง ๆ  เช่น เวบ็ไซต์ แผ่นพบั เป็นต้น
๗. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ

๑๔๙. จ�านวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความรู ้ เ ก่ียวกับสาธารณภัยและ
ป้องกันภัย แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย  
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่  เป็นต้น 
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ ซ้อมดับเพลิง การอบรมให้ความรู้เด็ก
ในโรงเรียน หรือประชาชนเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. ภาพถ่าย
๓. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการใช้อุปกรณ์ กู้ชีพ  
การส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๕๐. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความรู ้ เ ก่ียวกับสาธารณภัยและ
ป้องกันภัย แก่เจ ้าหน้าที่ป ้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ การป้องกนัและดแูลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�าเนินการด้านการป้องกันและดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๔. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
๕. สถิติเรื่องร้องเรียน

๑๕๑. จ�านวนกิจกรรมที่ด�าเนินการ
เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าแผนการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดอบรม 
ให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย  
เช่น ระบบเตือนภัยและการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น เป็นเครือข่ายการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ต�ารวจฝ่ายปกครอง หรือมีระบบ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน การพัฒนาระบบอันเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมีส่วนร่วม การจัดท�าระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๑๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗. ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓
๘. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย เช่น การซักซ้อม 
แผนป้องกันอัคคีภัย การท�าแนวกันไฟ การติดต้ัง 
ถังดับเพลิง การตรวจสายไฟ การตัดกิ่งไม้ตามแนว/ 
ใกล้สายไฟฟ้า เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๕๒. จ�านวนกิจกรรมที่ด�าเนินการ
เพือ่ป้องกนัและลดความเส่ียงการเกดิ
อคัคภียันอกเหนอืไปจากการให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
๒ . ข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าแผนฯ
๔. การด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. ภาพถ่าย
๖. การรายงานผลการด�าเนินงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ 
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
๔. ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๓๗๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๒๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๕๓. การบริหารจัดการและด�าเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศปถ. อปท.)
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดต้ังศนูย์ปฏบิติัการความปลอดภยั
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศปถ.อปท.) โดยผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มี ก า รป ระชุ ม คณะกร รมก า ร 
ศนูย์ปฏบิติัการความปลอดภยัทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.
อปท.) ทุกไตรมาส
๓. มกีารจัดท�าแผนปฏบิตักิาร แผนงาน/ 
โครงการ และใช ้จ ่ายงบประมาณ 
ในการด�าเนนิการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนน
๔. มีข ้อมูล (จุดเสี่ยง จุดอันตราย  
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) และสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เมอืงพทัยา ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ไม่ต้องประเมิน

๕. มกีารตัง้ “ด่านชุมชน” เพือ่ดแูลสอด
ส่องหรือป้องปรามผู้ทีม่พีฤติกรรมเสีย่ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๖. มกีารรณรงค์ปลูกจิตส�านึกประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร
๗. มีการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ทุกไตรมาส
๘. อื่น ๆ (ระบุ....)
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๖ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๔ – ๕ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๔. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม หรือไม่มีการ
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าแผนฯ หรือประกาศ
๓. การด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือประกาศ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ค�าอธิบาย:
ต้องมีมาตรการครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เมอืงพทัยา ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ไม่ต้องประเมิน

๑๕๔. การส่งเสริมความปลอดภัยใน
การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย 
และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการก�าหนดพื้นที่และจัดท�าป้าย
สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๑๐๐ ใน 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. มีมาตรการหรือก�าหนดให ้ เด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งพ่อแม่ ผู ้ปกครองที่
ขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และ
จักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน
๓. มมีาตรการช่วยเหลอืพ่อแม่ ผูป้กครอง
ผู ้ มีรายได้น ้อย หรือยากจนเพื่อให้
สามารถมีหมวกนิรภัยสวมใส่ได้ 
๔. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ 
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ....)
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๑๕๔ เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ - ๑๕๕ จ�านวน ๘ ตัวชี้วัด

จ�านวน ๔๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดที่ ๑๕๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกฤษดา สมประสงค์  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
      โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
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๑๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช ่น                         
ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ/จังหวัด สาธารณสุข
อ�าเภอ/จังหวัด สถานีต�ารวจในพื้นที่ ฯลฯ
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาพถ่าย วารสาร 
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ  
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง 
การส่งเสริมบ�าบัดฟื ้นฟูผู ้ติด/ผู ้เสพยา หรือ 
การฝึกอบรม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                    
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่              
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๕๕. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ในพื้นที่
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดท�าข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อน�ามา
จดัท�าโครงการ/กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/               
เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มีการติดตามและประเมินผลการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปการด�าเนินงาน
๖. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพตดิในพืน้ทีใ่นกรณเีกนิศกัยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๕ ค�าอธิบาย:
ตรวจผลการด�าเ นินงานในป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๒ –  
วันที่ประเมินเข้าตรวจ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ   

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๑๐๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๗๖  จ�านวน ๒๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด�าเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความยั่งยืน      
ในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๕๘ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
                  ๒. นายศิริรัตน์ บ�ารุงเสนา     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม   โทร. ๐๙ ๒๒๔๗ ๑๔๖๖
                   ๓. นายสมศักดิ์ หนูสนิท   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. ๐๖ ๔๔๐๔ ๗๖๗๖
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๕๖. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ 
ประชาชนในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๑๕๖ ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา สร้างจิตส�านึก 
ด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ ๓R จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชน 
อบรมการจัดท�า ถังขยะเปียก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคา ๒๕๔๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม  เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่าชาย
เลน การลดการใช้ถุงพลาสตกิ กล่องโฟม การใช้ถงุผ้าแทน 
ถุงพลาสติก การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน การส�ารวจ
และวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  
ที่มีความโดดเด่นในพื้นท่ี การอนุรักษ์แหล่งน�้า อนุรักษ์
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การส�ารวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่
ในเมือง เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๕๗. จ�านวนกิจกรรมเ พ่ือการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ 
สิ่งแวดล้อม(นอกเหนือจากการให้
ความรู้ประชาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๑๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. ถ่ายส�าเนาการรายงานผลการด�าเนินงานก�าจัดผักตบ
ชวาและวัชพืขในแหล่งน�้าสาธารณะในระบบสารสนเทศ 
ด้านการจดัการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรือ
อ�าเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๘๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

๑๕๘. การก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชื
ในแหล่งน�้าสาธารณะ
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการส�ารวจแหล่งน�้าที่มีป ัญหา 
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล ่ งน�้ า
สาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการก�าจัดผัก
ตบชวาและวชัพชืในแหล่งน�า้สาธารณะ 
ให้สอดคล้องกับผลการส�ารวจฯ
๓. มีการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช  
ใ นแหล ่ ง น�้ า ส า ธ า รณะตามแผน 
ปฏิบัติการได้แล้วเสร็จภายในเดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ และมีการรายงาน
ผลการด�าเนินการในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด 
๔. มีการน�าผักตบชวาที่ก�าจัดได้ไป
แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม 
เช่น สารปรับปรุงดิน ปุ ๋ย หัตกรรม
เครื่องจักสาร จานภาชนะ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ – ๓
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ – ๒
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ตรวจผลการด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๓)
๒. กิจกรรมการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้า รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�าหรับด�าเนินการในพื้นที่ 
หรือให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ที่เหมาะสม 
การส่งเสริมการน�าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
๓. ในกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ด�าเนนิการส�ารวจแล้วพบว่าในพ้ืนทีรั่บผิดชอบไม่มปัีญหาเกีย่วกบัผักตบชวาและวัชพชื 
จะต้องรายงานให้จังหวัดและอ�าเภอทราบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ด�าเนินการส�ารวจแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช จะต้องรายงานให้จังหวัด 
และอ�าเภอทราบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๗๖ จ�านวน ๒๑ ตัวชี้วัด
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้าเสีย ตัวชี้วัดที่ ๑๕๙ – ๑๖๑ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต   ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
                  ๒. นายศิริรัตน์ บ�ารุงเสนา      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม    โทร. ๐๙ ๒๒๔๗ ๑๔๖๖
                   ๓. นายสมศักดิ์ หนูสนิท     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. ๐๖ ๔๔๐๔ ๗๖๗๖
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน 
ทีพ่กัอาศยั ตดิตัง้บ่อดกัไขมนัและระบบน�า้เสยีเฉพาะพืน้ที่ 
หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๙.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๕๙. เทศบาลออกเทศบัญญัติ
ควบคุมให้อาคาร หมู ่บ ้านจัดสรร 
บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดัก 
ไขมันและระบบน�้าเสียเฉพาะพ้ืนที่
หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมให้
อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พัก
อาศัย ติดต้ังบ่อดักไขมันและระบบน�้า
เสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบ�าบัดน�้า
เสียชุมชน
๒. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๐

ค�าอธิบาย:
๑. น�้าเสีย หมายถึง น�้าที่ผ่านการน�าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น�้าเสีย                      
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งก�าเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหน้าท่ีต้อง
รวบรวมแบบบนัทกึหรือรายงานผลการท�างานของระบบบ�าบดัน�า้เสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพษิ ตามมาตรา 
๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. บ่อดักไขมัน หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจ�าพวกน�้ามันและไขมันออกจากน�้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
๓. ระบบน�้าเสีย หมายถึง กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ
วัสดุที่จ�าเป็นต้องใช้จ�าเป็นต้องใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียของระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วย
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล ไม่ต้องประเมิน
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๑๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึก/รายงานผลการส�ารวจสภาพปัญหาน�้าเสีย 
ในพื้นที่ 
๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน�้าเสียตามมาตรา 
๘๐ พระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๒๐.๓/ว๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
๑. น�้าเสีย หมายถึง น�้าท่ีผ่านการน�าไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม น�้าเสีย จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจาก
กิจกรรม ที่เป็นแหล่งก�าเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว 
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ ต้องรวบรวมแบบบันทึก
หรือรายงานผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียของ
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ ตามมาตรา 
๘๐ พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ต้องบันทึกตามแบบรายงานผลการส�ารวจสภาพปัญหา
น�้าเสียในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
เว ้นแต่กรณีไม่มีป ัญหาน�้าเสียจึงจะสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ไม่ต้องประเมิน

๑๖๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท�าฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้าเสีย
ในพื้นที่ 
มีการด�าเนิน ดังนี้
๑. มีการส�ารวจข้อมูล 
๒. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้าเสีย 
๓. บันทึก/รายงานผลการส�ารวจสภาพ
ปัญหาน�้าเสียในพื้นที่ 
๔. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๔ 
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๓ 
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๒ 
๔. ด�าเนินการข ้อ ๑ หรือไม่มีการ 
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๑๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การรณรงค์สร้างจิตส�านึก/วินัย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแก่เด็กในโรงเรียน อบรม 
ส่งเสริมการใช้น�้าหมักชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์
(Enzyme Ionic Plasma)/ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อ
ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบ�าบัด น�้าเสียด้วยศาสตร์
พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๖๑. จ�านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้                          
แก่ประชาชน เก่ียวกับการอนุรักษ ์
ทรัพยากรน�า้ในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้ 
น�้าอย่างประหยัด และการจัดการ 
น�้าเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน  
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๗๖ จ�านวน ๒๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๕ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ตัวชี้วัดที่ ๑๖๒ – ๑๖๙ จ�านวน ๘ ตัวชี้วัด จ�านวน ๔๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น   โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
                 ๒. นายศิริรัตน์ บ�ารุงเสนา       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม    โทร. ๐๙ ๒๒๔๗ ๑๔๖๖
                  ๓. นายสมศักดิ์ หนูสนิท    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ   โทร. ๐๖ ๔๔๐๔ ๗๖๗๖
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ – ๔

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมเพ่ือวางแผนการขับ
เคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี พ.ศ.
๒๕๖๔    
๓. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิ่น  และหน่วยงาน ดั งต่อไปนี ้ 
ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน  
และองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการ          
มูลฝอย พ.ศ. ....         
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที่ สุด  
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวันท่ี             
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๖๒. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นมีการ 
ด�าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. การจัดประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคล่ือน                
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. การจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓
๓. การจั ดท� าบันทึ กข ้ อตกลงร ่ วมกันกับ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน  
ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน 
และองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ในพื้นที่ 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๔. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง  
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....  ตามพระราชบัญญัติ  
รักษาความสะอาดและความเป ็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรม
๒. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้
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๑๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข ้อตกลงความร ่วมมือด ้านสิ่งแวดล้อม           
(ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น         
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๖๒ 
๓. เกณฑ์การประกวด “องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค�าอธิบาย:
ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการลด  
และคัดแยกขยะ การอบรมการบริหารจัดการ
ขยะ ตามหลัก ๓ Rs การอบรมการจัดการ 
ขยะเปียก การอบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ขยะมลูฝอย การศกึษาดงูาน การประชาสมัพนัธ์
เพ่ือสร้างการรบัรูเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูใ้นการจดัการขยะมูลฝอย 
เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๖๓. จ�านวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการลด 
และการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  
ที่ด�าเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรม
๒. รายงานผลการด�าเนินงานฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๖๔. จ�านวนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม 
อาสาสมัครท้องถิน่รกัษ์โลก (อถล.) เพือ่ขบัเคลือ่น 
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกลุ ่ม 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
๒. มีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการรายงานผลการด�าเนินงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 75

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๔ ๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต ์หลักขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวันท่ี  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวันที่  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันท่ี  
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันท่ี  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๓
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๒
๓. ด�าเนินการข้อ ๑
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.๒  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ 
สารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๒๐.๒/
ว ๔๓๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๒๐.๒/
ว ๒๑๓๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บรหิารส่วนต�าบล/เมอืงพทัยา ไม่สามารถตดัฐาน
การประเมนิได้ ยกเว้นองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ไม่ต้องประเมิน

๑๖๕. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย (มฝ.๒)
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มีการบันทึกข ้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต ้อง  
ครบถ้วน ทุกเดือน (๑๒ เดือน)
๒. มีการบันทึกข ้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต ้อง  
ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า ๖ เดือน
๓. มีการบันทึกข ้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต ้อง 
ครบถ้วนแต่รายงานไม่ต่อเนือ่ง (ต่อเนือ่งน้อยกว่า  
๖ เดือน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย ระยะเวลา
น้อยกว่า ๖ เดือน

๕

๓

๑

๐
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๑๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/
ชุมชน
๒. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. วิทยุสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
ขยะอนัตราย หมายถงึ ขยะทีม่คีวามเป็นอนัตราย 
หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น  
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรอืแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี 
ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ายาล้างห้องน�้า เป็นต้น  
ซึง่ต้องทิง้แยกจากขยะประเภทอืน่ ๆ  อย่างชดัเจน  
เนือ่งจากต้องน�าไปก�าจดัหรอืบ�าบัดด้วยวธิเีฉพาะ 
เพื่อป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

๑๖๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารด�าเนิน
การจัดการขยะอันตรายชุมชน อย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีการก�าจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี โดย 
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือด�าเนินการเอง
๒. ด�าเนินการขนขยะอันตรายไปยังหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย
๓. มีการประชาสัมพันธ์และด�าเนินการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ 

๕

๓

๑

๐

หมายเหตุ: 
๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได ้
มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ด�าเนินการก�าจัด ไม่ต้องคิดคะแนนข้อ ๒.
๒. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐาน 
การประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่ต้องประเมิน
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข ้อตกลงความร ่วมมือด ้านสิ่งแวดล้อม               
(ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น         
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๕. รายงานผลการด�าเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
๖. จ�านวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มกิจกรรม
ดังกล่าว 
๗. ภาพถ่าย
๘. ให้สุ ่มตรวจกลุ ่มกิจกรรมจริงอย่างน้อย           
๑ แห่ง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๖๒ 
ค�าอธิบาย:
มีการจดัตัง้กลุม่เครือข่ายในพืน้ทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และมกีารด�าเนนิกจิกรรมการจัดการ
มูลฝอยในพื้นที่ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม  
Big Cleaning Day กิจกรรมท�าปุ ๋ยหมัก  
น�้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร่านรับซื้อของเก่า 
สีเขียว กจิกรรมธนาคารขยะชมุชน ธนาคารขยะ
โรงเรยีน ศนูย์รไีซเคลิชมุชน กจิกรรมขยะแลกไข่  
ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง และ 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย เช่น การจัดกิจกรรมรับคณะศึกษา 
ดูงาน การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การจัดท�าเอกสารเผยแพร่
กิจกรรมกลุ่ม หรือเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๖๗. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ
ขยะมลูฝอยในพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการรวมกลุ ่มเครือข่ายด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กลุ ่มเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
๓. กลุ่มเครือข่ายมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ให้ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ด�าเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๓
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ และ ๒
๓. ด�าเนินการข้อ ๑
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. ภาพประกอบการด�าเนนิการ/ภาชนะเกบ็ขยะ
แยกประเภทในรถขยะ/การเก็บขยะ
แยกประเภท
๓. รายงานการด�าเนินการจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ หรือผลการด�าเนินการท่ีบ่งชี้ถึงการน�า
ขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างถูกวิธี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
๒. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ 
ว ๗๒๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๖๘. การเก็บขนและก�าจัดขยะแบบแยก
ประเภท
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑ . อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ 
กระบวนการการเก็บขนขยะแยกประเภท  
และการก�าจัดขยะแบบแยกประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒ . องค ์กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ิน เก็บขยะ 
แยกประเภทไม่ปะปนกัน เช่น จัดภาชนะบรรจุ
ขยะแยกประเภทในรถเก็บขยะให้ชัดเจน หรือ 
จัดเก็บขยะแยกประเภทตามเวลาที่ก�าหนด 
๓. มีการน�าขยะที่ จัด เก็บได ้ ไปแยกก�าจัด 
ตามประเภทขยะ เช่น ส่งขยะรีไซเคิลให้ซาเล้ง  
ส่งให้โรงงานคัดแยกขยะ หรือน�าขยะแต่ละ
ประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานเกีย่วการการจดัท�านวตักรรมท้องถิน่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๒. หนังสือ/บันทึกข้อตกลงร่วมมือในด้านการ 
จัดท�านวัตกรรม (ถ้ามี)
๓. แผนงาน/โครงการ (ถ้ามี)
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๑๗๓ ลงวันท่ี ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. แผนปฏบิตักิารจัดการมลูฝอย “จงัหวัดสะอาด” 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖๙. จ�านวนหมูบ้่าน/ชุมชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมกีารจดัท�านวตักรรมท้องถ่ินทีเ่พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มากกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
๒. มากกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐
๓. มากกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ 
๔. ต�่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๙ ค�าอธิบาย:
นวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง การใช้ความ

คิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหรือ
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ 
หรือกระบวนการใหม่ๆ ท่ีส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เช่น ม้านั่งถุงพลาสติก เสื่อซองกาแฟ เก้าอี้ยาง
รถยนต์ เคร่ืองคัดแยกประเภทขยะ ไม้กวาด 
จากเศษพลาสตกิ เป็นต้น ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ 
เพือ่ให้เกดินวตักรรม เกดิจากความหลากหลาย
และแตกต่างไปตามบริบทพ้ืนที่ ท�าให้ผลผลิต 
ที่ เกิดจากนวัตกรรมท ้องถ่ิน มีพลวัตตาม
วัฒนธรรมหรือพื้นที่ต่าง ๆ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถ             
ตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที ่๖  ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม ตัวช้ีวดัที ่๑๕๖ – ๑๗๖ จ�านวน ๒๑ ตวัชีวั้ด
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ๑๗๐ – ๑๗๔ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๐ – ๑๗๓, ๑๗๕ – ๑๗๖ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๐ คะแนน 
ตัวชี้วัดน�าร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๔ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน (ไม่น�าไปนับเป็นคะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๐ - ๑๗๔ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา         นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ     โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
                  ๒. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ     โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 
                                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๕ - ๑๗๖ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต�่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา       ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต�่า 
          โทร. ๐๘ ๙๗๘๓ ๑๑๖๓
                   ๒. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์     นักวิชาการช�านาญการ       โทร. ๐๙ ๕๔๘๖ ๖๖๐๙
                   ๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย    นักวิชาการช�านาญการ       โทร. ๐๙ ๔๙๕๖ ๕๔๒๖
                                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๕, ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๑๗ 
                                                                 และ ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๗๑



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔80

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒

๑๗๐. จ�านวนกิจกรรมท่ีองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินด�าเนินการเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑  กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. พืน้ทีส่เีขยีว หมายถงึ พืน้ทีธ่รรมชาตแิละพืน้ทีท่ี่มนษุย์สร้างข้ึนหรือก�าหนดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที ่ปกคลมุ
ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นท่ีสาธารณะ 
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น 
พืน้ทีฝั่งกลบขยะ พืน้ทีบ่�าบดัน�า้เสยี พืน้ทีท่ีก่นัไว้เพือ่ควบคมุน�า้ท่วม นอกจากนี ้ยงัรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นริว้ยาวตามแนวสาธารณปูการ 
ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลางถนน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ 
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ การส�ารวจจัดท�าข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว  
การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว มีการจัดท�าแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการด�าเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต ์หลักขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

๑๗๑. จ�านวนกิจกรรมท่ีองค ์กรปกครอง 
ส่วนท ้อง ถ่ินด�าเ นินการเ พ่ือแก ้ ไขปัญหา 
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕ และไฟป่า 
หมอกควัน 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย:
๑. ตวัอย่างกจิกรรม เช่น การเฝ้าระวงัและตรวจวดัฝุ่นละอองในบรรยากาศ การเกบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ปัญหาฝุน่ละออง
ในบรรยากาศและแหล่งก�าเนดิมลพษิหลกัในพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่
เกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ การจัดท�าช่องทาง/เส้นทางจักรยาน 
การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการเผาในที่ 
โล่งการมีกลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นต้น
หมายเหตุ: 
๑. ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ เว้นแต่ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตรวจ
สอบแล้วพบว่าในพืน้ทีร่บัผดิชอบไม่มปัีญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็ pm ๒.๕ หรอืไฟป่าหมอกควนั จะต้องรายงานจังหวดัและอ�าเภอ
ทราบเป็นหนังสือด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรองรับจากกรมควบคุมมลพิษ 
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน

๑๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ 
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ 
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
๕. จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๖. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์       
๘. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
๙. จ�านวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการจ้าง
เหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
๑๐. จ�านวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่ผลิตในพื้นที่
๑๑. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์  
สถานประกอบการ ตลาด ส�านักงาน โรงแรม  
ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ วัด มัสยิด และ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

๑๗๒. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กรปกครอง              
ส่วนท้องถ่ินด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมการผลิต 
การบริโภค และการบริการที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๒ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๒. หนงัสอืกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวพ) 
๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

ค�าอธิบาย:
๑. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปรับพฤติกรรมของการผลิต การให้บริการ
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและ
เชื้อเพลิง การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกและลดปริมาณขยะ การจัดการน�้าเสียก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม  ของสถานประกอบการ อาคาร ส�านักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด 
และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ตวัอย่างกิจกรรม เช่น การจัดซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ี ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ ตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ การรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานบริการ สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับ
การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว, ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์, 
โรงแรมใบไม้เขียว, มาตรฐาน ISO, โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel), ส�านักงานสีเขียว (Green Office), สินค้าที่มี
กระบวนการผลติท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (สนิค้าตวั G) วัดและมสัยิดทีม่กีารจดัการด้านสิง่แวดล้อม หรือมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม
อื่น ๆ เป็นต้น การยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายเครือข่ายหรือลงนามความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๖. จ�านวนผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรม/จ�านวนผู ้ใช ้
ประโยชน์
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต ์หลักขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
๘. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัด
ไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส�านักงาน/            
ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗๓. จ�านวนกิจกรรมท่ีองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙. จ�านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงาน
ทดแทน
๑๐. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน�้ามัน
เชือ้เพลงิ (ย้อนหลงั) เฉพาะภารกจิในส�านกังาน/
ทีท่�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยไม่รวม
ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ
๑๑. จ�านวนแหล่งเรียนรู ้ด ้านการอนุรักษ ์
พลังงาน

ค�าอธิบาย:
๑. การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ หมายถงึ การด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการควบคมุ ก�ากบัการใช้พลงังาน
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมท้ังการใช้พลังงานทดแทนและ 
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน                
รณรงค์ประหยดัไฟฟ้าและน�า้มนัเชือ้เพลงิ ส่งเสรมิการใช้อปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลงังานแสงอาทติย์  
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร ส่ิงก่อสร้าง เครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ  ท�าให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลพื้นฐาน (City Profile) ด้านการพัฒนา
เมืองในระบบการประเมินตนเองด้านเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
๒. ตรวจประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การด�าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ประจ�าปี ๒๕๕๙
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔:  

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- แผนงานและโครงการส�าคัญ โครงการ 
เมืองสีเขียว 

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๑๗๔. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นมีการ 
ด�าเนินการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยผ่านระบบการประเมินตนเองด้านเมือง 
สิ่ งแวดล ้อมยั่ งยืน (Self-Assessment  
Report: SAR) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้านเมืองส่ิงแวดล ้อมยั่ งยืน (Self- 
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวท ี
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ
๒. กรอกข ้อมูลหน ่วยงานและข ้อมูลฐาน  
ด้านการพัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเอง
ด้านเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน
๓. บันทึกข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้าน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้สมบูรณ์
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน 
อย่างน้อย ๑ ปี 
๒. ด�าเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ 
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
แต่ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ทกุข้อในแต่ละด้านทกุด้าน
๓. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้านเมืองส่ิงแวดล ้อมยั่ งยืน (Self- 
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวท ี
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
ต่างๆ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง ระบบออนไลน์เพื่อการจัด
เกบ็ข้อมลูประมวลผล และรายงานผลการประเมนิตนเองด้านการพัฒนาเมอืงข้ันพ้ืนฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ
ที่จะกรอกรวมทั้งบันทึกข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองตามประเด็นต่างๆ ซึ่งครอบคลุม ๔ มิติ ตามตัวชี้วัดการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  ให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง โดยระบบจะท�าการประมวลผลหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองด้านการพัฒนาเมือง 

ทั้งนี้ เทศบาลสามารถใช้ข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อการประเมินระดับการพัฒนาเมือง
รวมทั้งการวางแผน ก�าหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง
๒. เทศบาลต้องด�าเนนิการลงทะเบยีนในระบบการประเมนิตนเองด้านเมอืงส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื โดยเข้าสู่ระบบท่ี https://sar.deqp.
go.th คลิกที่เมนูลงทะเบียน (ข้างบนด้านขวามือ)  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสมัครสมาชิก ได้แก่ (๑) ข้อมูลส�าหรับ 
login เข้าใช้งานระบบ (๒) ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล  (๓) ข้อมูลที่ท�างาน และกดสมัคร ซึ่งเทศบาลสามารถก�าหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง 
๓. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) เป็นระบบที่เทศบาลสามารถกรอก
และบันทึกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐานซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลา ๓ ปี ประกอบด้วยข้อมูลฐาน ๗ ด้าน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเงิน การ
คลัง และ LPA โดยไม่จ�าเป็นต้องแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่ระบบก�าหนด
๔. เทศบาลสามารถศกึษาและอบรมการใช้งานระบบการประเมนิตนเองด้านเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืได้จากช่องทางการเรยีนรู ้ดงันี้

- อบรมสอนการใช้งานระบบ SAR ออนไลน์ live ผ่านระบบ Zoom หรือ Facebook live ผ่านเพจกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม https://web.facebook.com/deqpth ทุกต้นสัปดาห์ของเดือน / เดือนละ ๑ ครั้ง 

- ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ SAR ได้ที่เวบไซด์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th และ ระบบการประเมิน
ตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th
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- ดาวน์โหลดคลิปบรรยายสอนการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th 

- เวทีการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ดาวน์โหลด Animation แนะน�าการใช้งานระบบการประเมนิตนเองด้านเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืผ่านระบบออนไลน์ ได้ทีร่ะบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th  
๕. เทศบาลไม่ต้องกรอกรายละเอยีดใดๆในข้อมลูฐานด้าน LPA เนือ่งจากระบบจะใช้ข้อมลูการประเมนิประสทิธภิาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจากกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นในการประมวลผล 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่ต้องประเมิน

๑๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนการด�าเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากกิจกรรม
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Foot-
print for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูล
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกระดับเมอืง (City Carbon Foot-
print: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการ
รายงานข้อมลูปรมิาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
ที่ อบก ๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๗๕. แผนการด�าเนินงาน/นโยบาย 
เ ก่ียวกับการบริหารจัดการก ๊ าซ 
เรือนกระจก
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มกีารจัดท�าแผนการด�าเนนิงานเก่ียวกบั 
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
และเผยแพร่ประชาชนทราบ
๒. ผูบ้รหิารมีนโยบายและมกีารรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์ที่ เกี่ยวข ้องกับการ
ด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
๓. ผู้บริหารมนีโยบาย หรอืมกีารรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์ที่ เกี่ยวข ้องกับการ
ด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก อย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ�าเป็นต่อการรักษา
อณุหภูมใินบรรยากาศของโลกให้คงที ่ ซึง่หากมมีากจนเกนิไปจะก่อให้เกดิภาวะโลกร้อน น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
๒. แผนการด�าเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดท�าขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ 
ก๊าซเรอืนกระจก รวมถงึการท�ารายงานข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนบัสนนุส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนด�าเนนิการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยย่อยที่อยู่ล่างสุดของการปฏิบัติงาน 
ที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ และมีภารกิจเฉพาะในพื้นที่นั้น
๓. นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
๔. วัดผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๒ – วันที่เข้าตรวจ)
๕. ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด/เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่ต้องประเมิน

๑๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือการจัดท�าข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก 
(องค์การมหาชน)
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�าเนินการและทางเวบ็ไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ ด้านการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากกิจกรรม
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Foot-
print for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูล
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกระดับเมอืง (City Carbon Foot-
print: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการ
รายงานข้อมลูปรมิาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก ที ่อบก 
๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๗๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และเผยแพร่ 
แก่ประชาชนตั้งแต่ ๒ ช่องทางขึ้นไป
๒. มีการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และเผยแพร่ 
แก่ประชาชน ๑ ช่องทาง 
๓. มีการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ได้
เผยแพร่
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย:
๑. รายงานข้อมลูปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและแหล่งดดูกลบั
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลการด�าเนินงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
อย่างเช่น รายงานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น
๓. วัดผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๒ – วันที่เข้าตรวจ)
๔. ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยาไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด/เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ต้องประเมิน






