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แบบประเมินแบบประเมิน  
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))    

ประจำปี ประจำปี 22556655  
 
  

ด้านที่ 1ด้านที่ 1  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชีแ้จงการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชมุทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt::  LLPPAA))  ประจำปี 25ประจำปี 256655  

ด้ด้านท่ี 1านท่ี 1  การบริหารจดัการการบริหารจดัการ    
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1 1 ––  1155  จำนวนจำนวน  1155  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  จำนวน จำนวน 7755  คะแนนคะแนน    

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อม                 
ในการดำเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมายเชงิปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 1 ร้อยละ ๗๐ 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ………………………………..………….……..……………………………………… 
อำเภอ ……………………..………………………………       จังหวัด ……………………..……………………………… 

 
หัวข้อประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ 
1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 5 4 4 4 3   
2. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบ บ ก ารบ ริ ห า รจั ด ก าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4 5 5 5 5 
  

3. ระบบการควบคุมภายใน               
การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

3 3 3 3 3 3 
  

4 . ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม
นโยบายของจังหวัด 2 2 2 2 2 2   

รวม 14 14 14 14 14 13   

  ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน 
                                       ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

 

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



หน่วยที ่1 การจัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 – 4 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

      ผู้รับผิดชอบ :  1. นายสุริยะ หินเมืองเก่า      ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น               โทร. 064 951 5885 
 2. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             โทร. 08 3304 1907   
           หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน  02 241 9000 ตอ่ 2104 , 21 - 23   

ตัวช้ีวัดที ่5 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้รับผดิชอบ :  1. นายสุวรรณชัย สมปอง   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย       โทร. ๐๖๑-๐๔๒-๕๓๕๓ 
                   2. นายกรกช ชิระปัญญา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            โทร. ๐๘๙-๔๘๘-๘๖๙๓ 
                                                      หมายเลขโทรศัพทส์ำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1408 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
1 . แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 2561 - 
2565)  
2. ข้ อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีหรือเพ่ิมเติม   
3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพ่ิม 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สำหรับ 
การพัฒนาท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑ . รั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจั กรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗  ข้อ ๒๘               
ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 
๓. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย                   
การรับ เงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน                 
ก าร เก็ บ รั ก ษ า เงิน  แ ล ะก ารต รวจ เงิ น              
ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗              
แก้ ไขเพ่ิ มเติม (ฉบั บที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ ไข            
เพ่ิ มเติ ม (ฉบั บที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ ไข             
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ 
๔ . ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย               
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำ
โครงการการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะโดยตรงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 2564 มาจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย      
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณ ะร้อยละ ๓๐ .๐๐  ของ
โครงการ ขึ้นไป 
๒. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณ ะร้อยละ ๒๐ .๐๐  ของ
โครงการ แต่ ไม่ ถึ งร้อยละ ๓๐ .๐๐  ของ
โครงการ 
๓. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณ ะร้อยละ ๑๐ .๐๐  ของ
โครงการ แต่ ไม่ ถึ งร้อยละ ๒๐ .๐๐  ของ
โครงการ 
๔. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ของโครงการ 
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คะแนนเต็ม 20/25 
คะแนนที่ได้  



ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
(ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ คำนิยาม            
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ 
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท  ๐ ๘ ๑ ๐ .๓ /ว  ๒ ๙ ๓ ๑  ล งวั น ที่  ๑ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

คำอธิบาย:  
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑ 
โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ 
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพ่ิมเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน   
1 . แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 2561 - 
2565)  
2. ข้ อบั ญ ญั ติ / เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีหรือเพ่ิมเติม   
3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1  
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการ                 
พ.ศ. 2551 มาตรา 19  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ .ศ. 2547  แก้ ไขเพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  2 )              
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 
2558และแก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4 ) พ.ศ. 
2561 ข้อ 89 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 
2562 
 
 
 
 
 
 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 . มี ก ารจั ด ท ำยุ ท ธศ าส ตร์ ก าร พั ฒ น า            
ที่ เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั งหวัด และนำไปจัดทำเป็น งบประมาณ
รายจ่าย 10 โครงการ ขึ้นไป 
2 . มี ก ารจั ด ท ำยุ ท ธศ าส ตร์ ก าร พั ฒ น า             
ที่ เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั งหวัด และนำไปจัดทำเป็น งบประมาณ
รายจ่าย 5 โครงการขึ้นไป 
3 . มี ก ารจั ด ท ำยุ ท ธศ าส ตร์ ก าร พั ฒ น า                
ที่ เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั งหวัด  และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย 3 โครงการขึ้นไป 
4. มี การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
และนำไปจัดทำเป็น งบประมาณรายจ่าย          
น้อยกว่า 3 โครงการ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่มีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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คำอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น 1 
โครงการหรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ 
2. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพ่ิมเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จะต้องมีการดำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 50 
3. การเชื่อมโยง : เป็นการใช้ข้อมูลให้ เข้าด้วยกัน เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี  เกิดการติดต่อและโยงกัน  สอดคล้องกัน            
สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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3 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4. ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น และ
เผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  (กรณี ไม่ลงหรือเผยแพร่ใน
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือว่าดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. กฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกประเภท 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
และ  ข้อ 30 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3 /ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2562  
5. ห นั งสื อก ระท รวงมห าด ไท ย  ที่  มท 
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 
 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล        
มีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลา      
ที่กำหนด 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 3. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่นเสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น  ในการติ ดตามและป ระเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด 
 4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม 
และได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
 5. มีการประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ  1 - 2 ข้อ 
4. ไม่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล              
ห รือดำเนิ นการติ ดตามและประเมิ นผล                 
ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
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คำอธิบาย:  
1. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม                               
ให้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการต่อไปตามปกติ 
2. ตาม ข้อ 1. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่น           
ไม่ประชุมเพ่ือรับทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไม่ประชุมเพ่ือรับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น 0 
3. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่การติดตาม        
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564                   
ที่ได้ดำเนินการจริง 
4. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ  ที่เปิดเผยเป็นหลัก 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมส่ามารถตัดฐานการประเมินได ้ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอ 
2. รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
3. แผนพัฒนาท้องถิน่ (2561 - 2565)  
4. ข้ อบั ญ ญั ติ / เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีหรือเพ่ิมเติม   
5. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1)  
2. หนังสือด่วนที่ สุ ด  ที่  มท 0810.2/ว 
0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.3 /ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3 /ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
 
 
 
 
 
 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการ     
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ที่ ได้ ผ่ านกระบวนการประสาน     
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด       
มาดำเนินการโดยใช้ เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี /เพิ่ มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มากกว่าร้อยละ 80.00 ขึ้นไป       
2. ร้อยละ 70.00 – 79.00        
3. ร้อยละ 60.00 – 69.00 
4. น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขีย นเป็นโครงการให้นับเป็น 1 
โครงการหรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ 
2. โครงการที่ดำเนินการนั้นให้นับเฉพาะที่ได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอและจังหวัด โดยนำมาเปรียบเทียบอัตราส่วน                
กับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพ่ิมเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องดำเนินการ
จริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตดัฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2561  - 
2 5 6 5 ) ที่ แ ส ด งถึ งค วาม เชื่ อ ม โย งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1 . รั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจั กรไทย            
พ.ศ. 2560 มาตรา 65 
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 5 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1  
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการ               
พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 
6. หนั งสือ  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
 
 
 

5. องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี การนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น               
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น และข้ อบั ญ ญั ติ ห รือ เทศบั ญ ญั ติ
งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ที่ แ ส ด งให้ เห็ น ถึ ง
ความสั ม พันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๕  - 6 
ยุทธศาสตร์ 
2. มี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น และข้ อบั ญ ญั ติ ห รือ เทศบั ญ ญั ติ
งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ที่ แ ส ด งให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๓  – ๔ 
ยุทธศาสตร์ 
3. มี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น และข้ อบั ญ ญั ติ ห รือ เทศบั ญ ญั ติ
งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ที่ แ ส ด งให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ  1  – ๒ 
ยุทธศาสตร์ 
4. ไม่มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น และข้ อบั ญ ญั ติ ห รือ เทศบั ญ ญั ติ
งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ที่ แ ส ด งให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 
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คำอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น 1 โครงการ 
หรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติ            
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ชาติ                   
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 2 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             ตัวชี้วัดที่ 6 – 10 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อ ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว                      
ทันต่อสถานการณ์และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที ่6 – 9 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 

    2. นายอานนท์ เพชรหนู           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645  
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัดที่ 10 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐศักย์ ดีศรี               ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น โทร. 081 173 1097 
                                                     หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 5207 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

6 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตัง้ 
2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน  15 วัน 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด่ วนที่ สุ ด                
ที่ มท 0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2550 (มาปรับใช้โดยอนุโลม) 
3. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
ข อ งก อ งก ฎ ห ม าย แ ล ะ ระ เบี ย บ ท้ อ งถิ่ น                 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผลิตเมื่ อ                
เดือนมีนาคม 2562 (มาปรับใช้โดยอนุโลม) 
4. ประกาศคณะกรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง
ในการจัดบริการรับ เรื่องราวร้องทุ กข์ของ
ประชาชน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

6. ร้อยละของข้อร้องทุกข์ /ร้องเรียนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ
สำเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน               
๑๕ วัน ร้อยละ 100 ของจำนวนเรื่องราวร้อง
ทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
2.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
อย่างน้อยร้อยละ 80.00 ของจำนวนเรื่องราว              
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี 
3. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
อย่างน้อยร้อยละ 5๐.00 ของจำนวนเรื่องราว  
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี 
4. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต่ำกว่าร้อยละ 
๕๐.00 ของจำนวน เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่
ปรากฏในบัญชีหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ 
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คะแนนเต็ม 25 
คะแนนทีไ่ด ้  



ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1. การดำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนสำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา 
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน 
2. ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท  2  ประเภท คือ  (1) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น  เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย 
สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (2) การร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของ           
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
3. คำร้องเรียน เป็นคำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง                                 
มีแหล่งทีส่ามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้  
4. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้กำกับดูแล หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ                
ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

7 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจดัทำข้ึน 
2. ตรวจสอบสัญญาณ อินเทอร์ เน็ต  หรือ             
Wi-Fi ของอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น             
มี ก า รจั ด มุ ม บ ริ ก าร อิ น เท อ ร์ เน็ ต  ห รื อ             
Wi-Fi   
3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ  
4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์
ห ลั ก ขององค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น  
/Facebook/Line 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ . 
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 ) 
พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ที่  ม ท  0 8 9 2 .4 / ว  3 5 1  ล ง วั น ที่                       
19 กุมภาพันธ์ 2558 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว 1693 ลงวันที่                
13 สิงหาคม 2558 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ด่วนมาก ที่  มท 0812/ว 451 ลงวันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2560 

 

7. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดง                    
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับ
ประชาชนครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่
เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย        
สามจุด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ไม่ซ้ำกับจุดที่ตั้ ง (ชุมชน/หมู่บ้าน) หรือมี         
ตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สรุปผลข้อมูลที่ได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 3. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือ            
การประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับ
ฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และแสดงผลการ
ดำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ Facebook/Line 
 5. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
 6. มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ห รื อ
ดำเนินการอย่างอ่ืน นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 
(โปรดระบ.ุ........................................................)  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. ดำเนินการ 5 - 6 ขอ้ 
2. ดำเนินการ 3 - 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ  
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คำอธิบาย: 
1. โทรศัพท์สายด่วน เช่น 1669 เป็นต้น หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น 
(ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ) 
2. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศ ณ สำนักงาน/ที่ทำการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

8 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ           
ทีส่รปุผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์           
ที่แสดงให้ เห็นถึงการให้คะแนนและแสดง                  
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4 . มี แ ล ะ ใช้ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการ
บริการประชาชน 
5. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบั ญญั ติ การอำนวยความสะดวก               
ในการพิ จารณ าอนุ ญ าตของทางราชการ             
พ.ศ.2558 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ . 
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 ) 
พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนที่สุด ที่  มท 0812/ว 1497 ลงวันที่                   
22 พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2656 ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2561  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2561 

8. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Citizen Feedback) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ 
 2. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3 . มี ก า ร ใช้ อุ ป ก รณ์ อ่ าน บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) อย่างน้อย 
1 กระบวนงาน 
 4. มีการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผ่ านทางเว็บ ไซต์หลั กของ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5 .  มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
 6.  มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น               
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :    
1. ดำเนินการ 4 – 6 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อหรือไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
มีการดำเนินการ ดังนี้ หมายถึง  
ข้อ 5.  มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 ให้นำมาจากข้อ 1. - 4. 
ข้อ 6.  มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิน่และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ให้นำมาจากข้อ 1. – 5. 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 



 
     
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

9 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้ งคณะกรรมการ
รับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน 
2 . ร าย งาน ผล การ ใช้ ข้ อ มู ล พ ลั ง งาน             
ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
3. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เอกสาร
ข้อมูลการลดพลังงาน 
4. การประกาศผลการลดพลั งงาน ผ่ าน
ช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท  0810 .7 /ว 8888  ลงวันที่  29 
เมษายน 2564 

9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
จัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของหน่วยงาน 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ด้านพลังงานของหน่วยงาน 
 2. มีการรายงานข้อมูลรวมถึงการใช้ข้อมูล
ผ่ าน เว็บ ไซต์  www.e-report.energy.go.th 
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน เป็นประจำ ทุกเดือน 
 3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.00 
ขึ้นไป 
 4. มีการรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 5 . มี การประกาศผลการลดพลั งงาน              
ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการ 4 – 5 ขอ้ 
2. ดำเนินการ 2 – 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย :  
1. การลดพลังงาน หมายถึง การวัดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลดพลังงาน พิจารณาจาก “พลังงานไฟฟ้า” 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.00 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้
พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน 
2. การรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกรอกข้อมูลภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป เช่น ค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖4 จะต้องกรอกข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ซึ่งการรายงานเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 – สิงหาคม 2564                 
โดยรายงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
3. การประเมินผล ใช้ผลการประเมินจากเว็บไซต ์www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

10 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้ง
เบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ำทาง
สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืน เช่น ทางไปรษณีย์ 
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
2. เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการรายงานผล 
การดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด
และให้ จั งหวัดรายงานผลให้ กรมส่ งเสริม              
การปกครองท้องถิ่นทราบทุก  ๆ 3 เดือน 
3. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่ ในการบั งคับใช้
กฎหมายเกี่ ยวกับป้ ายโฆษณา เช่ น รูปถ่ าย                 
การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับผู้ติดตั้ งป้ ายโฆษณาหรือสิ่ งอ่ืนใดที่ รุกล้ำ               
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ         
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4.หนั งสือสำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ด่ วนที่ สุ ดที่  นร 0505/1569 ลงวันที่   
10 มกราคม 2562 
5.หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด  
ที่  มท0226 .2 /01075  ลงวั นที่  22 
มกราคม 2562 
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0 8 0 4 .6 /ว 5 54  ลงวั นที่  1 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

1 0 . อ งค์ ก รป กค รองส่ วน ท้ อ งถิ่ น มี ก า ร
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น              
การปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณา 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแล 
เรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
 2. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ำทาง
สาธารณะที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสน เทศหรือ เครือข่ ายสั งคม
ออนไลน์หรือช่องทางอ่ืน เช่น ทางไปรษณีย์  
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น และมีแนวทางการ
จัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการ
ภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชน                  
ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา  
หรือสิ่งอื่นใดท่ีรุกล้ำทางสาธารณะ 
 4. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา 
หรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอนป้าย
โฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 
 5. มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้ง
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่                 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 6. มีการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูล
ให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ข้อขึ้นไป 
2. ดำเนินการครบ 4 ข้อ 
3. ดำเนินการครบ 2 - 3 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1. การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การรายงานผลการดำเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 554 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
2. การรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผล                  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔               
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินการรายงานครบถ้วน  จึงจะถือว่าได้ว่า                   
ได้มกีารดำเนินการตามข้อนี้แล้ว 
หมายเหตุ:  
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน 
๒. กรณีไม่มีป้ายรุกล้ำที่สาธารณะให้ได้ ๕ คะแนน กรณีดำเนินการตาม ๑ - ๔ ในกรณี ๔. ยกเว้นการรื้อถอนฯ และดำเนินการ ๖. เกี่ยวกับการ
รายงานผล 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน่วยที่ 3  ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
         ตัวชี้วัดที่ 11 – 13 จำนวน 3 ตัวชี้วัด จำนวน 15 คะแนน  

 เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
              และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี 
             หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
             ผู้รับผิดชอบ :  1. นางชบาไพร ชุนถนอม       ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. 08 5480 2395 
                               2. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ        โทร. 09 2280 1682 
                                                                      หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน  0 2241 9000ต่อ 1305  
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

11 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และ                
แบบ ปค.6 

3. หนั งสื อนำส่ งรายงาน ให้ น ายอำเภอ             
หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแล้วแต่กรณี 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2 . หลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

11. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน
ระดับหน่ วยงานของรัฐ  ตามแบบ ปค. 1       
แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วน และจัดส่ง
ให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่
กำหนด  
2. แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล         
การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วน 
แต่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี เกิน
ระยะเวลา  ที่กำหนด 
3. แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล         
การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วน     
แต่ไม่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณ ี    
4. ไม่ ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินผล      
การควบคุมภายในระดับ องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการ   
ตามแบบท่ีกำหนดไม่ครบถ้วน 
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คำอธิบาย: 
1. แบบที่กำหนด ได้แก่ 

1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
1.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

คะแนนเต็ม 15 
คะแนนที่ได้  



ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

1.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  
1.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน              

หรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดทำแบบ ปค.๖ แต่ ให้ระบุในหนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ             
หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำ               
แบบ ปค.๖”)     

2. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
    2.1 กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล จัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน                           
ที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปจัดทำเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
    2.2 กรณีเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน           
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
    2.3 กรณเีมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

12 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายใน  
2. กฎบัตร 
3. แผนการตรวจสอบประจำปี 
4. รายงานผลการตรวจสอบ  
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผล         
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ วย
ม าต รฐ าน แล ะห ลั ก เก ณ ฑ์ ป ฏิ บั ติ ก า ร
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2564 
 

12. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ        
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร จัดทำ
แผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
ตามแผน ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ  ราย งาน ผลการ
ต รวจสอบ ค รบ ถ้ วน ต าม แ ผน ฯ  ภ าย ใน
ระยะเวลาที่กำหนด และมีการติดตามผลการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล          
การตรวจสอบ 
2. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร จัดทำ
แผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการ
ต รวจส อบ ค รบ ถ้ วน ต าม แ ผน ฯ  แต่ เกิ น
ระยะเวลาที่กำหนด  
3. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร จัดทำ
แผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
ตามแผนที่ ได้รับอนุมัติ  แต่รายงานผลการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนฯ  
4. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน หรือไม่ ได้แต่ งตั้ งให้ มี ผู้ รักษาการใน
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้
มอบหมาย ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย :  
1. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
3. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ 
4. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการ                  
ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

13 ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ
บริห ารจัดการความ เสี่ ย งระดับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล     
แ ล ะท บ ท วน แ ผ น ก ารบ ริ ห า รจั ด ก า ร             
ความเสี่ยง  
4.รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน     
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 

13. การบริหารจั ดการความเสี่ ยงระดั บ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์      
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง มีการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผน           
การบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการทบทวน
แผนการบริห ารจั ดการความ เสี่ ย ง เสนอ   
ผู้บริหารท้องถิน่     
2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ               
ความเสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น       
3. มอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล    
การบริหารจัดการความเสี่ ยง ไม่ ได้รายงานผล    
ตามแผนก ารบ ริ ห า รจั ด ก ารค ว าม เสี่ ย ง          
และไม่ ได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหาร
จั ดการความเสี่ ยง หรื อผู้ รั บผิ ดชอบไม่ ได้
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ ยงตามที่
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่มีความรู้         
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) จัดทำรายงาน
ผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
3. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผล
เป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน 
4. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
กำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยที่ 4 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 14 - 15 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
เป้าหมาย : ให้จังหวัดกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  (พ.ศ.2564) ซึ่งอาจเป็น                       
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญ                  
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ เฉพาะ เช่น พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ พ้ืนที่การค้าชายแดน ฯลฯ                   
(ระบุหัวข้อนโยบาย การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการดำเนินงาน )  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

      ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                            โทร. 08 4941 5414 

      2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
     3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645  
                                                            หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 

คำอธิบาย : 1. ให้ จั งหวัดจัดทำตัวชี้ วัดของจังหวัดตนเองตามเป้ าหมายที่ อธิบายข้างต้ น  ให้มีคะแนนรวมทั้ งหมด                       
เท่ากับ 10 คะแนน โดยกำหนดเป็น 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน 5-3-1-0 

 2. ตัวชี้วัดต้องเป็นภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท  
     (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา)  

      สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
2. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
5. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย) 
6. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
7. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)   

      ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

14 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น อ่ื น                 
ที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/จังหวัด 
สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว 
3 . โครงการ/กิจกรรมที่ แสดงถึง เกณฑ์การ
ประเมินที่ได้กำหนดไว้ 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50  
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
คำอธิบาย :    
………………………………………………………………….. 

14. (ตัวอย่าง)  
จำนวนกิจกรรมที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ดำเนิ น การใน โครงการ (ระบุ
โครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง) 
1. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
2. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการที่
ดำเนินการ 
3. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 
4. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการ 4 ข้อ 
2. ดำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ 
3. ดำเนินการ ๑ ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการใด ๆ 
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คะแนนเต็ม 10 
คะแนนที่ได้  



สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
2. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
5. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย) 
6. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   

  7. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย) 
        ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

15 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 
คำอธิบาย :  
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

15. 
...............................................................
............................................................... 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. …………………………………………………….. 
2. …………………………………………………….. 
3. …………………………………………………….. 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. …………………………………………………….. 
2. …………………………………………………….. 
3. …………………………………………………….. 
4. …………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  
1. องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกำหนดให้มี 2 ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การกำหนดตัวชี้วัด                
ไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
2. เมืองพัทยา จะกำหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะกำหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัด ก็ได้ 
3. ห้ามใช้เกณฑ์คะแนน 5-0 ให้ใช้ 5-3-1-0 เท่านั้น 
4. ห้ามมิให้ประเมินประสิทธิภาพฯ เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องประเมินประสิทธิภาพฯ ในภาพรวมของจังหวัดที่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 



 

 
 

          
 

แบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment: LPA)  

ประจำปี 2565 
 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 



 

๒ 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
ตัวชี้วัดที่ 16 - 33 จำนวน 18 ตัวชี้วัด จำนวน 90 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการวางแผนการส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ 
พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุน ให้สภาท้องถิ่นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๒ ร้อยละ ๗๐ 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ……………………………………………………..………….……..…………………………..…… 
อำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..……………………………… 

 

 ลงชื่อ ...................................................................  ผู้รับการประเมิน 
                                       ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

 

 

 

 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน ร้อยละ 
1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 4 4 4 4 4 4   
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4 4 4 4 4 4   

3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของ
ชีวิตกับการทำงาน 

1 1 1 1 1 1   

4. การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 9 9 9 9 9 9   
รวม 18 18 18 18 18 18   

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



 

๓ 

 

 

หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดที่ 16 – 19 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
 

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน  
และบริหารอัตรากำลัง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อำนาจ หน้าที่ และภารกิจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   1. นายปิยะ คังกัน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   โทร. 08 9124 2959 
                  2. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                          โทร. 08 5121 3768 
                                                 หมายเลขโทรศัพทส์ำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4217   

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดทำ/
ปรับปรุงแผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่ง
หร ือไม ่และองค ์ประกอบคณะกรรมการ
ครบถ้วน 
2. มีหนังส ือเช ิญประชุมคณะกรรมการหรือ
เอกสารที่อ้างอิงได้ว ่ามีการแจ้งเชิญให้มีการ
ประชุม คณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง ทุกครั้ง 
3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/    
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่ม    
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 – 2566 ทุกครั้ง และมีบันทึก
การประชุมรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการ
แสดงความเห็น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
ร่วมกันในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
อย่างชัดเจน 
4. รายละเอียดเล่มแผนอัตรากำลังมีหัวข้อครบ     
ตามที ่กำหนด และระบ ุรายละเอ ียดการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่ครบทุก
ส่วนราชการ 
5. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วน
ราชการที ่มีความจำเป็นในการบริหารงาน 
(กองหลัก)  
     5.1 ม ีจำนวนครบตามประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด      
     5.2 การกำหนดอำนาจหน ้าท ี ่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการสอดคล้อง
กับภารกิจอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนกัน 
ตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนด 
6.  ตรวจสอบการกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อ
ส่วนชื่อฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการกำหนด

16. การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. คำสั ่งแต่งต ั ้งคณะกรรมการจ ัดทำ/
ปร ับปร ุงแผนอ ัตรากำล ังม ีองค ์ประกอบ
ครบถ้วน 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/    
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
 3. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่ามีภารกิจใดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับ    
อำนาจหน้าที่ตามข้อ 6 
 4. กำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีความ
จำเป็นในการบร ิหารงาน (กองหลัก) ตาม
ประเภทขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น    
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 5. กำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย    
หร ือช ื ่ อกล ุ ่ มงาน และสายงานผ ู ้บร ิหาร    
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 6. การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจ    
อย่างชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกันตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนด 
 7. กำหนดกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/    
สำนัก ผ ู ้อำนวยการส่วน ห ัวหน้าฝ ่ายและ
กำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด 
 8. การกำหนดระดับตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ถูกต้อง
หรือไม่ และการคำนวณเพื่อประมาณการภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง
สอดคล้องกับระดับตำแหน่งที่กำหนดหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได้  
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สายงานผู้บริหารถูกต้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. กำหนด (กรณีกำหนดกลุ ่มงานชื่อ
ต้องไม่ซ ้อนกับชื ่อฝ ่าย และต้องมีผ ู ้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษเป็นหัวหน้ากลุ ่มงาน และต้องเป็น
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่
ของกลุ่มงานนั้น) 
 7. ตรวจสอบการกำหนดกรอบตำแหน่งหวัหน้า      
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การกำหนดกรอบ      
ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป          
มีจำนวนครบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.       
กำหนด 
8. ตรวจสอบการกำหนดระดับตำแหน่ง                
ว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้ 
    8.1 ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภท          
อำนวยการท้องถิ ่น ให้กำหนดเพียงระดับ
เดียว (ต้น ,กลาง ,สูง) 
     8.2 ประเภทวิชาการ กรณีตำแหน่งว่าง
หร ือกำหนดเพ ิ ่ มใหม ่ ให ้กำหนดระดับ          
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
     8.3 ประเภททั่วไป กรณีตำแหน่งว่าง
หร ือกำหนดเพ ิ ่ มใหม ่ ให ้กำหนดระดับ          
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
 9. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้     
แผนอัตรากำลัง ว ่าลงนามโดยผู ้บร ิหาร     
ท้องถิ่น อ้างอิงมติ ก.จังหวัด ทุกครั้งหรือไม่     
และนำแผนอัตรากำล ังประชาส ัมพ ันธ์
เผยแพร ่ในเว็บไซต์ขององค ์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน     
 10. สุ ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับ       
ข้อมูลในเล่มแผนอัตรากำลังที ่ประกาศใช้       
บังคับเป็นปัจจุบัน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น ลงวันที ่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา) 

 9. ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้แผน
อัตรากำลังทุกครั้ง โดยอ้างมติ ก.จังหวัดครั้งที่
เ ห ็ นชอบ และการประชาส ั มพ ันธ ์ แผน
อัตรากำลังในเว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 10.  ม ี การปร ับปร ุ งข ้ อม ู ล ในร ะบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็นปจัจุบัน
ตรงก ับข ้ อม ู ล ใน เล ่ มแผนอ ั ตรากำล ั งที่
ประกาศใช้บังคับ 
 11. ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ใน
แต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี การกำหนด โครงสร้างส่วน
ราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การกำหนด
ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งถูกต้องตามที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดแล้ว  (ไม่นับรวมที่ถูก
บังคับให้ดำเนินการตามประกาศโครงสร้างใหม่
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. . ดำเนินการ 9 – 10 ข้อ หรือเป็นกรณีตาม
เกณฑ์การประเมินข้อ 11 
๒. ดำเนินการ 6 - 8 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 3 - 5 ข้อ 
๔. ดำเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หรือไม่มีการ
ดำเนินการ 
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4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.    
ที่มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 เรื ่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
5. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
มาตรฐานทั ่วไปเก ี ่ยวกับโครงสร ้างส ่วน
ราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน    
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     
และกิจการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล    
ในองค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ลงว ันที่                
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และที ่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
6. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
กำหนดกอง สำน ัก หร ือส ่วนราชการที่     
เรียกชื ่ออย่างอื ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2563 และหน ังส ือแจ้ ง    
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
7. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข ้ าราชการหร ือพน ักงานส ่ วนท ้ องถิ่ น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด                
หรือ ก. เมืองพัทยา) 

คำอธิบาย : 
แผนอัตรากำลังสามปีคือ แผนอัตรากำลังทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาบุคคล
เข้าสู่ตำแหน่ง และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าว่าแต่ละส่วนราชการมี
ความจำเป็นต้องการใช้ตำแหน่งในประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และจะพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้เพิ่มเติมด้านใดและด้วยวิธีการใด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานตาม
อำนาจ หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อจัดบริการ
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ คำสั่ง  ดังนี้ 
1. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
2. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน  
3. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่    
กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน  
4. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที ่ เร ียกชื ่ออย่างอื ่นถ ูกต ้องตามที่
กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน  
5. รายละเอียดคำสั ่งปลัดองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่    
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ระบุ
เลขที่ตำแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงนามในคำสั่ง 
6. รายละเอียดคำสั่งผู ้อำนวยการสำนัก กอง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอ่ืน    
มอบหมายหน้าที ่การงานให้แก่ข ้าราชการ               
ส่วนท้องถิ่น ว่ามีครบทุกส่วนราชการระบุเลขที่
ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ ่นทุกราย 
สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
7. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับ
มอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ว่ามี
หนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
สรุปผลการดำเนินงานครบทุกลักษณะงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับ
มอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการ              
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ้ง และสรุปผลกาดำเนินงาน                  
ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  

17. การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. คำสั่งแต่งตั ้งผู ้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. คำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิราชการแทน    
ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 3. คำสั ่งแต่งตั ้งผู ้ร ักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. คำส ั ่ งแต ่ งต ั ้ งผ ู ้ ร ั กษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 5.  คำสั ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
มอบหน้าที ่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 6.  คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้า    
ส ่วนราชการท ี ่ เร ียกช ื ่ออย ่างอ ื ่นมอบหมาย      
หน ้าท ี ่การงานให ้แก ่ข ้าราชการส ่วนท ้องถิ่น                   
ในส่วนราชการที่สังกัด 
 7. หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแต่งตั ้งผู้ปฏิบ ัต ิราชการแทน    
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 8. หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแต่งตั ้งผู้ปฏิบ ัต ิราชการแทน    
ผ ู ้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 9. การประชาสัมพันธ์คำสั่ง ลำดับที่ 1 – 6 
 10. การออกคำสั ่งเกี ่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ตามที ่  ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จ ังหว ัด หรือ                       
ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ ภายใน 15 วัน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการ 9 ข้อขึ้นไป 
๒. ดำเนินการ 6 – 8 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 3 - 5 ข้อ 
๔. ดำเน ินการน ้อยกว ่า 3 ข ้อ หร ือไม ่ม ีการ
ดำเนินการ 
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9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งลำดับที่     
1 – 6 ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน   
10. รายละเอียดวันที ่ออกคำสั ่งเกี ่ยวกับ   
การบริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท.  
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ
ว่าอยู่ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับหนังสือ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื ่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบร ิหารงานบุคคลส่วนท ้องถิ่น                  
ลงวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข ้ าราชการหร ือพน ักงานส ่ ว นท ้ องถิ่ น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด   
หรือ ก. เมืองพัทยา) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 เร ื ่อง ซ ักซ ้อมแนวทางการร ักษา
ราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เร ียกชื ่ออย่างอื ่นขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ       
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน         
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา) 
คำอธิบาย: 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ไม่มี
ตำแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอำนาจของ
นายกฯ ให้แก่รองนายกฯ มาใช้แทน 
หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ได ้ลงนาม และประกาศเพ ื ่ อทราบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
3. ม ีโครงการในข้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัติ    
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร     
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เร ื ่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนท ้องถิ่น              
ลงวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข ้ าราชการหร ือพน ักงานส ่ วนท ้ องถิ่ น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ 
ก .  เม ืองพ ัทยา)ส ่วนท ี ่  3  การพ ัฒนา
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

18. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง         
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่
เกิดจากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากรแต่อย่างใด 
 2. มีการสำรวจข้อมูล สภาพปัญหา และ    
ความต้องการของบุคลากร 
 3 .  ม ี ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ส ภ า พ ป ั ญ ห า                  
ความต้องการของบุคลากร 
 4. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรตามผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา 
ความต้องการของบุคลากร 
 5. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร    
การจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที ่มีความรู้    
ความสามารถหรือดำรงตำแหน่งนั้นโดยตรง 
 6. ดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจ    
ก ่อนและหลังการอบรมหรือฝึกอบรมพร ้อม
สรุปผลการดำเนินงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 
๑. ดำเนินการข้อ 2 - 6 
2. ดำเนินการข้อ 2 - 3 
3. ดำเนินการข้อ 1  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัดกำหนดให้การฝึกอบรมจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรมเพ่ือประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2. การอบรมหรือการฝึกอบรม หมายถึง การอบรมหรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง  
3. การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าดำเนินการครบทุกส่วนราชการ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดการอบรมหรือการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมาตรการป้องกันการ             
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 
หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ม ีโครงการในข้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2. คำส ั ่ง/อนุญาต/อนุม ัติหน ังส ือส ่งตัว
บุคลากร     
3. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรมหรือ
ฝึกอบรมที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. รายละเอียดเนื ้อหาหลักสูตรที่หน่วยจัด    
การอบรมหรือฝึกอบรม ต้องสอดคล้องกับ
ตำแหน่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้เข้า
รับการอบรมหรือฝึกอบรม 
5. วิทยากรต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    
หรอืดำรงตำแหน่งตรงกับเนื้อหาหลักสูตรการ
อบรมหรือฝึกอบรม     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื ่อง กำหนดมาตรฐานกลาง    
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ ่น  เร ื ่อง หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ.            
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา) ส่วนที ่ 3             
การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 
 

19. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากร    
เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
เน ื ้อหาสอดคล ้องก ับตำแหน่ง/มาตรฐาน    
กำหนดตำแหน่งของผู ้น ั ้น หรือนำมาใช้กับ    
การพัฒนางานหร ือความก ้าวหน ้าในการ
บริหารงานบุคคลได้ 
 2. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร    
ท ี ่หน ่วยงานจ ัดการอบรมหร ือฝ ึกอบรม    
กำหนดต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีความรู ้ความสามารถ    
หรือดำรงตำแหน่งนั้นโดยตรง 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผล    
การอบรมหร ือฝ ึกอบรมและรายงานให้     
ผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาทราบ หร ือกรณีที่ องค ์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดอบรมเอง จะต้องมี     
หล ักฐานรายงานสร ุปผลการอบรมหรือ    
ฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 4. องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นจ ัดทำ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมาย
ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ อย่างน้อยทุก 3 
เดือน 
 5. การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือ    
ฝ ึกอบรมไปพ ัฒนาหร ือประย ุกต ์ ใช ้ เ พ่ื อ    
ปร ับปร ุ ง  พ ัฒนาการปฏ ิบ ั ต ิ ง านหร ื อมี
นวัตกรรม/โครงการ เพื ่อเน้นประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
 6. นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ    
ประจำปีมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เ พ่ือ    
จัดทำโครงการอบรมหรือฝึกอบรมหรือส่งไป
อบรมหรือฝึกอบรม 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการครบ 6 ข้อ 
๒. ดำเนินการ 4 - 5 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 2 – 3 ข้อ 
๔. ดำเนินการ 1 ขอ้ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช้ีวัดที่ 20 - 23 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสำเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบ
ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   นางสาวน้ำทิพย์ หิรัญวงศ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                   โทร. ๐6 2141 9987 
                                                    หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4226 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑.  ประกาศหล ั ก เกณฑ ์  และว ิ ธ ี ก าร

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. รายงานการประชุมมอบนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และหลักฐานอื่น 

3. รายงานการประชุมชี้แจงของแต่ละส่วน
ราชการ และหลักฐานอ่ืน 

4. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มี
การจ ัดทำหร ือกำหนดผลส ัมฤทธ ิ ์ของงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบน
ลงล่าง หรือกำหนดตัวชี ้ว ัดเป็นระดับองค์กร 
ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล และ
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน 
ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ และให้มีการ
ส ุ ่มตรวจแบบประเม ินฯ ของแต ่ละองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด 
อบจ./เทศบาล/อบต. หัวหน้าส่วนราชการ 2 คน 
และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 คน 
แล้วแต่กรณี 

5. ตรวจสอบว่าแต่ละส่วนราชการมีคู ่มือ
พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้
ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

20. ระดับความสำเร็จของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
เกณฑการใหคะแนน : 

ขั้นตอนที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม
ชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏบิตัิ
ราชการประจำปีให้กับทุกส่วนราชการ  

ขั ้นตอนที ่ 3 หัวหน้าส่วนราชการมีการ
ประชุมชี ้แจงและวางเป ้าหมายการปฏิบ ัติ
ราชการประจำป ีของส ่วนราชการให ้กับ
บุคลากรในสังกัด 

ขั้นตอนที่ 4 ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ ่นทุกคนดำเนินการจัดทำข้อตกลงตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู ้ประเมิน 
โดยมีการกำหนดผลสัมฤทธิ ์ของงาน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
หรือกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการ และระดับรายบุคคล และกำหนดเกณฑ์
การให้คะแนนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม           
โดยให้แล้วเสร็จครั ้งที ่ 1 ภายในเดือนตุลาคม    
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผู้ประเมินได้
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานตามข้อตกลงที่
กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน พร้อมกับมี
การแสดงหลักฐานหรือข้อบ่งชี ้ความสำเร็จ             
ของงาน และการประเมินสมรรถนะ ได้มีการ
ประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบกับพจนานุกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเต็ม 20 

คะแนนที่ได้  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 1054 ลงวันที ่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

สมรรถนะที่กำหนด และให้ผู้ประเมินผลแจ้งผล
คะแนนให้กับผู้รับการประเมินทราบด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ดำเนินการครบ ๕ ขั้นตอน 
๒. ดำเนินการ 3 - ๔ ขัน้ตอน 
๓. ดำเนินการ ๒ ขั้นตอน 
๔. ดำเนินการ ๑ ขัน้ตอน หรือไม่มีการดำเนินการ 
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21 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเกณฑ์            
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม ่
2. การใช ้แบบประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1) สายงานการสอน 
    2) สายงานบริหารสถานศึกษา 
    3) สายงานนิเทศการศึกษา 
3. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก ี ่ ยวก ับการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ข้าราชการครูพนักงานและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย : 
1. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
หมายถ ึ ง  ผ ู ้ อำนวยการสถานศ ึกษา รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ช่วย 
และครู 
2. กรณีไม่ม ีผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นประสานขอยืมตัวจาก
ท้องถิ่นใกล้เคียงได ้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้เว้นแต่
กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 

21. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. นายกองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
ด้านการศึกษา และหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่
น ้อยกว ่า 2 คน เป ็นกรรมการ (กรณีไม ่มี
ผู ้บริหารสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นประสานขอยืมตัวจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้) 
 2 .  ม ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ข ้าราชการหร ือพน ักงานคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช ้แบบการประเม ินถ ูกต ้องตามสายงาน                
ที่กำหนด 
 3 .  ม ีการแจ ้ งผลการประเม ินผลการ
ปฏิบัต ิงานข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษาองค ์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้ง 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการดำเนินการครบ 3 ข้อ  
2. ไม่มีการดำเนินการ/ดำเนินการไม่ถูกต้อง 
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๑๒ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

22 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การคำนวณวงเง ินร ้อยละ 3 ที ่สามารถ                       
จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที ่ไปช่วย
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือส่วน
ราชการอื่นด้วย) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 
หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี 
2. จำนวนร้อยละที่จะไว้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แต่ละคน         
ในแต่ละครั ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการ
คำนวณของแต่ละคน 
3. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
คำนวณท ี ่ ได ้ ใช ้ เป ็น เกณฑ ์ ในการคำนวณ                            
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ต้องประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อน
เงินเดือน 
4. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเท่านั้น 
5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2562 

22. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. วงเงินที่ใช้เลื ่อนไม่เกินร้อยละ 3 ของ
ฐานเงินเดือนรวม 
 2. มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
    2.1 กลุ่มที่ 1 รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย,    
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครูผู ้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย และครู) 
          (2) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา     
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) 
    2.2 กลุ ่มที ่ 2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.4    
และ คศ.5 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครู) 
          (2) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา     
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) 
 3. การเกลี ่ยเงินภายในกลุ่มอันดับเงินเดือน
เดียวกัน  
 4. ม ีการประกาศอ ัตราร ้ อยละของฐาน                 
ในการคำนวณที ่ได ้ใช ้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ              
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
 5 .  ม ี ก า รจ ั ดทำแบบร าย ง านแส ด ง
รายละเอียดการคำนวณให้เห็นอย่างชัดเจน 
 6. มีการแจ้งผลการเลื ่อนเง ินเดือนให้
ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบ
เป็นข้อมูลเฉพาะเป็นรายบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการดำเนินการครบ 6 ข้อ 
2.  ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครู

ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู 
2. สำหรับเกณฑ์การประเมินข้อ 2 หากมีเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นการดำเนินการครบถ้วนตามข้อ 2  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้เว้นแต่กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 
 

 



 

๑๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
23 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

ตรวจสอบการบ ันท ึกข อม ูล ในระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรทองถิ ่นแหงชาติ 
(LHR) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ 
ดังนี้ 

1. ระบบแผนอัตรากำลังสามปี ให้ตรวจสอบ
โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด 
ตำแหน่ง อ ัตราเง ินเด ือน และระบุผ ู ้ครอง
ตำแหน่งหรืออัตราว่าง 

2. ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ และ
ระบบ ก.พ.7 ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูป
ถ่ายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหน่ง
และอ ัตราเง ินเด ือน ประว ัต ิการศ ึกษา การ
ฝ ึกอบรม การถ ูกลงโทษว ิน ัย (ถ ้าม ี ) ข ้อมูล
ครอบครัว และอ่ืน ๆ ที่กำหนด 

3. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้
ตรวจสอบข้อมูล และจำนวนบุคลากรว่า ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
ทั้งนี้ ตามคู่มือการตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนด  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล/พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี ่ยวกับการบร ิหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์ารบริหารส่วน
จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที ่ ๒8 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

23. ระด ับความสำเร ็จของการบ ันทึก 
ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ ่น ข ้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการ
ข ้อม ูลบ ุคลากรท ้องถ ิ ่นแห งชาต ิ  (LHR)                  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเข้าใน
ระบบ LHR ได้แก่ (1) ระบบแผนอัตราสามปี 
ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการ กรอบ
อัตรากำลังสามปี ประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
ตามสายงาน ชื ่อตำแหน่งในการบริหารงาน
อัตราเงินเดือน และระบุผู ้ครองตำแหน่งหรือ
อัตราว่าง และ (2) ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการ
สามัญและครู ประกอบด้วย ดึงข้อมูลและรูป
ถ ่ ายจากบ ัตรประจำต ัวประชาชน คำสั่ ง
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา 
การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูล
ครอบครัว และอื ่น ๆ ที ่ระบบกำหนดไว้ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึก
ข้อมูลตามข้อ 1 ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ              
ไม่เป็นปัจจุบัน 
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หน่วยที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน  ตัวช้ีวัดที่ 24 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบงาน มีการจัดสวัสดิการและ
เครื่องอำนวยความสะดวกในที่ทำงานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   นายอดิศร สุนทรวิภาต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 084-469 0001 
                                                   หมายเลขโทรศัพทส์ำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 3134 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ทำงาน               
มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่ น่าทำงานตามที่
กำหนดไว้ 
3.  การจ ั ด โครงการ /ก ิ จกรรมต ่ า ง  ๆ               
ที ่เกี ่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีสถานที่
ทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุน 
และกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับสภาพแวดล้อม
สำนักงาน/สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2. สถานที่ทำงานมีการกำหนด/แบ่งพื ้นที่
เพื ่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน 
การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน พร้อม
กับมีสภาพดีและสะอาด 
 3. สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย อุปกรณ์ตัดไฟ
รองรับกรณีเกิดไฟซ็อต/รั่ว เครื่องดับเพลิง ทาง
หนีไฟและบันไดหนีไฟ อยู ่ในสภาพที ่ดีและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 4. สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอต่อ
การทำงานหรือทำกิจกรรม มีการระบายอากาศ
ที่ดี อุณภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียงดัง/กลิ่นเหม็น/
กลิ่นสารเคมี ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 5. มีการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยส ิ ่งแวดล้อม มีก ิจกรรมส่งเสร ิมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน 
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื ่อผ่อนคลาย
ความเครียด และจัดให้ม ีการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อ 
๒. ดำเนินการ ๔ ข้อ 
๓. ดำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ 
๔. ดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
3 
1 
0 

 

 

 
 

 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  



 

๑๕ 

 

 

หน่วยที่ 4 การดำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที ่25 – 33 จำนวน 9 ตัวชี้วัด จำนวน 45 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่นมีความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการท้องถิ่นในกิจการสภา การกำหนดประชุมสภา การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไป
อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ 25 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายวิษณุ  วาสานนท์                ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น   โทร. 08 9925 2674 
                  2. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          โทร. 08 6629 7521 
                  3. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          โทร. 085 921 1559 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2362 – 3 
ตัวช้ีวัดที่ 26 - 33 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด จำนวน 40 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์    นิติกรชำนาญการพิเศษ        โทร. 02 241 9036 
                   2. นางสาวปวียิดา ธารเนตร           นิติกรชำนาญการ               โทร. 02 241 9036 
                                                                หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9036 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

25 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยตรงท ี ่ เว ็บไซต ์ http://ele.dla.go.th ข ้อมูล                
ณ วันที่ตรวจสอบ 
2. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0818.3/ว 3211 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
2. หน ั งส ือกรมส ่ งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ด่วนที่สุด มท 0818.3/ว 462 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2564 
3. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น              
ที่ มท 0818.3/ว 2019 ลงวันที่ 13 กันยายน 
2564 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0818.3/ว 2135 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

25. การบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นและ
สมาชิกสภาท้องถ ิ ่นในระบบศ ูนย ์ข ้อมูล
เลือกตั ้งผู ้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ ่นและ
ทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ ่น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รูปภาพ ประวัติทั่วไป ที่
อยู ่ปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ ประวัติครอบครัว 
ข้อมูลการศึกษา อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง 
2. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่
มีการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงข้อมูล เช่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือตำแหน่งอื่น ๆ ลาออก 
แต่ยังมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนประวัติไม่ครบถ้วน) 
3. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น (อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน) 
4. ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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คะแนนเต็ม 45 
คะแนนที่ได้  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1. บันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก (ถ้ามี) สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา           
รองประธานสภา และเลขานุการสภา ที่เป็นปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา  
2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานผู้ดำรงตำแหน่ง หัวข้อย่อย “รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งของ อปท.” 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี ่ยวกับสถานที่                  
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความ
พร้อมที ่จะอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติ            
ของสภาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อย่างไร 
2. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกิจการสภา 
3. ตรวจสอบเอกสารที ่จ ัดไว ้ ประกอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
4.. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย: 
๑. สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น หมายถึง ห้อง 
หรือพ้ืนที่อ่ืน ที่จัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ืออำนวยความสะดวกท่ีสามารถทำงานได้ 
ในระดับหนึ่ง เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์ 
สำนักงาน (เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง ลำโพง 
ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น) 
๒. เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบ หมายถึง คำสั ่งที่
ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นแต ่งต ั ้ งเจ ้าหน ้าท ี ่  ให ้มา
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของสภาท้องถิ่น 
๓. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

26. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และการจัดเอกสารเกี ่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบท่ีสำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. ม ีสถานท ี ่ทำงานของสภาท ้องถิ่น 
สถานที ่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 ๒. มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอสำหรับ     
การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 
 ๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานใน
กิจการของสภาท้องถิ่น 
 ๔. มีการจัดกฎหมายและระเบียบที่สำคัญ 
เกี่ยวกับการปฏิบัต ิงานของสภาท้องถิ่นให้
สมาชิก สภาท้องถิ่นและผู ้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีกฎหมายและ
ระเบียบ ดังนี้ 
     ๑) กฎหมายว ่าด ้วยการจ ัดต ั ้ งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒) พระราชบ ัญญ ัต ิกำหนดแผนและ
ขั ้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       ๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือ
ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๓ สำหรับเมืองพัทยา) 
       ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ (ใช้บังคับเมื ่อวันที ่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 

 

ที่สำคัญต้องจัดไว้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครบ        
ทุกฉบับและครบตามจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(ถ้าไม่ครบถือว่าไม่ได้คะแนน)  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

       ๕) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
       ๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพ ัสด ุของหน ่ วยการบร ิหารราชการ                  
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         ๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          ๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 
         ๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การลาของผู ้บริหารท้องถิ ่น ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         ๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๖๓ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) 
          ๑๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ดำเนินการครบ ๔ ข้อ  
๒. ดำเนินการ ๓ ข้อ  
๓. ดำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ  
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

27 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/หนังสือที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับการ
พัฒนาความรู ้
2. รายงานผลการพ ัฒนาความรู้ ท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 45/1 
2. พระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
50 วรรคสอง 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 69/1 

27. การพัฒนาความรู ้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู้ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป 
ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั ้งหมดเท่า          
ที่มีอยู่ 
๒. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู ้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ –
๔๙.๙๙ ของจำนวนสมาช ิกสภาท้องถิ่น
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
๓. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั ้งหมดเท่า            
ที่มีอยู่ 
๔. ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเลย 
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คำอธิบาย: 
ต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาความรู ้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อำเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื ่นของรัฐ/
สถาบันการศึกษา/สมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดซึ่งต้องเป็นการพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ของตนได้ เช่น การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณการพัสดุ 
หรือการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม
สามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และ
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของ  
แต่ละสมัย  
2. หล ักฐานการเผยแพร่ ในเว ็บไซต ์หลัก                  
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น โดยให้                  
ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริง 
ในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข ้อ  ๒๒ ข ้อ  23 และข ้อ  24                      
วรรคสอง 
2. ข ้อบ ังค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา                 
พ.ศ. 2543 ข้อ 15 และ ข้อ 19 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 

28.  การกำหนดสม ัยประช ุมสามัญ                 
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการ
น ัดประช ุมสภาสม ัยสาม ัญ ประจำปี 
2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑.  สภาท ้องถ ิ ่นม ีการกำหนดสมัย
ประชุมสภาท้องถิ ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.
๒๕๖4 ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดไว้ได้
ถูกต้อง 
 ๒. ประธานสภาท้องถิ ่นได้ดำเน ินการ            
เรียกประชุมสภาท้องถิ ่นสมัยสามัญ เป็นไป                
ตามหล ักเกณฑ์  และว ิธ ีการตามข ้อ ๒๒                 
แห ่งระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา 
พ . ศ .  2543  ข ้ อ  15  สำหร ั บก รณี                     
เมืองพัทยา) 
 ๓. ประธานสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการ              
น ั ดประช ุมสมาช ิกสภาท ้องถ ิ ่ น เป ็นไป                     
ตามหล ักเกณฑ์  และว ิธ ีการตามข ้อ ๒3                     
แห ่งระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข ้ อบ ั ง ค ั บก ารปร ะช ุ มสภาท ้ อ ง ถิ่ น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรือข้อบังคับการประชุมสภา                
เมืองพัทยา พ.ศ. 2543 ข้อ 19 สำหรับกรณี
เมืองพัทยา) 
 ๔. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัด
ประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำ                        
เข้าสู่ที่ประชุมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
เ ช ่ น  กา รประชาส ั มพ ั น ธ ์ ท า ง ระบบ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ  ห ร ื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓  
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒  
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หนังสือผู ้บร ิหารท้องถิ ่น เสนอญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้
ประธานสภาท้องถิ่น 
2. หน ั งส ือประธานสภาท ้องถ ิ ่น ส ่ งร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา 52 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒               
มาตรา 61 ทวิ 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 87  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 71 
5. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 43 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)               
พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และข้อ 24 
7. ข ้อบ ังค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา               
พ.ศ. 2543 ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 58 
8. ข ้อบ ัญญ ัต ิ เม ืองพ ัทยา เร ื ่อง ว ิธ ีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2545 ข้อ 23 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน
ได ้
 
 
 

29. การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติ/              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นได้เสนอญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ตามกำหนดเวลา (ภายในวันที ่ ๑๕ สิงหาคม)            
ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถเสนอได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหารท้องถิ่นได้
ช ี ้แจงเหตุผลความจำเป็นต ่อประธานสภา
ท ้องถ ิ ่นก ่อนว ันท ี ่  ๑๕ ส ิงหาคม ๒๕๖4              
และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ  
 ๒. ประธานสภาท้องถ ิ ่นได ้ส ่งร ่ าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณให้กับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น  
 ๓. มีการจัดเอกสารสำหรับใช้ประกอบการ
พ ิจารณาโครงการหร ืองานต ่าง ๆ ตาม                 
ร ่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ              
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นตรวจดูได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๒. ดำเนินการข้อ ๑ - ๒  
๓. ดำเนินการข้อ ๑ หรือข้อ ๒ (ข้อใด               
ข้อหนึ่ง) 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
การตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ร ่างข ้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัต ิงบประมาณ
รายจ่าย 
๒. เอกสารบันทึกการประช ุมเพื ่อเล ือก
ประธานคณะกรรมการแปรญ ัตต ิและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 105 วรรคหนึ่ง (3) ข้อ 107 
และข้อ 109 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
2543 ข้อ 98 และข้อ 101 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน
ได ้
 
 

30. การต ั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พ ิจารณาร่างข้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ ่มเติม 
2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (๓ ถึง ๗ คน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ๓ ถึง ๕ 
คน กรณีเมืองพัทยา) 
 ๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ            
ทีละคนคือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก 
คนถัดไปจนครบตามจำนวนที่สภาท้องถิ่น
ได้มีมติกำหนดไว้ 
 ๓. คณะกรรมการแปรญัตติต ้องเป็น
คณะกรรมการสามัญ คือ เลือกจากสมาชิก
สภาท้องถิ่นเท่านั้น 
 ๔. เลขานุการสภาท้องถิ่นได้นัดประชุม
กรรมการแปรญัตติและเปิดประชุมเพื่อเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๒ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
31 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิมถ ึ ง  (ฉบ ับท ี ่  ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 49 และข้อ 115 
2. ข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา              
พ.ศ. 2543 ข้อ 45 และข้อ 104 
หมายเหตุ:  
1. ประเมินทุกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
2. การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนั้น หมายถึง 
ระยะเวลาที ่สภาท้องถิ ่นต ้องกำหนดว่า
เพื ่อให้ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นที ่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติ                   
นำคำแปรญัตตินั้นมาเสนอต่อประธานสภา
ท้องถิ ่น การกำหนดระยะเวลาดังกล่าว               
เริ่มตั้งแต่เวลาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
มีเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง โดยอาจกำหนดระยะเวลาติดต่อกัน
ไปตลอดจนครบ 24 ชั ่วโมงก็ได้ แต่ทั ้งนี้      
ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 
คือ การปฏิบัติหน้าที่ในการรับคำแปรญัตติ
ของประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ   
และความสะดวกในการยื ่นคำแปรญัตติ                
ในเวลาท ี ่กำหนดหร ืออาจกำหนดเป็น
ช่วงเวลาในแต่ละวัน ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก็ได้ 
 
 

31. การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. สภาท้องถิ ่นได้กำหนดระยะเวลา
เสนอ คำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินั้น 
 ๒. มีการกำหนดสถานที่ในการเสนอคำ
แปรญัตติ 
 ๓. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มา
ปฏิบัติหน้าที ่รับคำแปรญัตติตามกำหนด
ระยะเวลาและสถานที่ที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
 ๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนงัสือ          
แจ้งให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นทราบกำหนดนัดประชุมล่วงหน้า          
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลา
นัดประชุม 
 ๕. ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นหร ือผ ู ้ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ้นได้เข้าร่วม
ประช ุ ม  เพ ื ่ อ ร ั บฟ ั ง  ห ร ื อช ี ้ แ จ ง ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญ ั ต ต ิ ต า ม ที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้ง
กำหนดการประชุม 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ดำเนินการ ตามข้อ ๑ - 5  
๒. ดำเนินการ ตามข้อ ๑ - 4    
๓. ดำเนินการ ตามข้อ ๑ - 3 
๔. ไม่มีการดำเนิน 
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๒๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
32 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อครั้ง
ที่มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  
ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ ๓ 
ขั้นลงมต ิ
๒. เอกสารรายงานและความเห ็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. เอกสารการส่งรายงานและความเห็น               
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธาน           
สภาท้องถิ่น 
4. เอกสารการส่งรายงานและความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติให ้สมาช ิกสภา
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 50 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
2543 
 
 

32. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการ 
แปรญ ัตต ิตามข ้อ ๕๐ แห ่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดทำ
รายงานและความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้
ประธานสภาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส ่งร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 4. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งรายงานและ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาใน
วาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ) ของสภาท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔   
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓     
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - 2   
๔. ไม่มีการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 
3 
1 
0 

 

 

คำอธิบาย :  
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาเมืองพัทยา 
๒. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการ            
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวด้วยการแปรญัตตินั ้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน         
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และวรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น (สำหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมายของเทศบาลแล้วแต่กรณี) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 



 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
33 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกครั้ง ในปี ๒๕๖4 
๒.  การ เผยแพร ่ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริง 
ในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบ ัญญัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของ
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ 
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 

33. การจ ัดทำรายงานการประช ุมสภา
ท้องถิ่น  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. ได้บันทึกเรื่องการประชุมต่าง ๆ ใน
รายงานการประช ุมถ ูกต ้องตามที ่สภา
ท้องถิ่นได้ประชุมและมีมติ 
 ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุม
และลงลายมือชื่อไว้ 
 ๓. สภาท้องถิ่นได้พิจารณาและทำการ
รับรองรายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภา
ท้องถิ่นได้ประชุมและมีมติ 
 ๔. ประธานสภาท้องถิ ่นได้ลงนามใน
รายงานการประชุมที ่สภาท้องถิ ่นรับรอง
แล้ว 
 ๕. ได้ติดประกาศรายงานการประชุมที่
สภาท้องถิ ่นร ับรองแล้วในที ่เป ิดเผย ณ 
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖. มีการเผยแพร่ผลการประชุมสภา
ท้องถิ ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๖ 
๒. มีการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๕ 
๓. มีการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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แบบประเมินแบบประเมิน  
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))    

ประจำปี ประจำปี 22556655  
 

 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลังด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 



 

๒ 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))  ประจำปี ประจำปี 22556655  

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลังด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  3434  ––  6666  จำนวน จำนวน 3333  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  จำนวน จำนวน 165165  คะแนนคะแนน    

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการดำเนินการด้านงบประมาณและพัสดุ
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง           
จากหน่วยงานตรวจสอบ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 ร้อยละ ๗๐ 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …………………………………………………………………………………….. 
อำเภอ ……………………..…………………….………. จงัหวัด ……………………..…………………….………. 

  ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน  
                                         ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

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

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน ร้อยละ 
1. การจัดเก็บรายได้ 9 3 9 9 9 9   
2. การจัดทำงบประมาณ 4 4 4 4 4 4   
3. การพัสดุ 5 5 5 5 5 5   
4. การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน 

7 7 7 7 7 7   

5. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1   

6. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและ
การคลัง 

4 4 4 4 4 4   

รวม 30 24 30 30 30 30   



 

๓ 

 

หน่วยที่ 1 การจัดเก็บรายได้ ตัวช้ีวัดที่ 34 – 45 จำนวน 12 ตัวช้ีวัด จำนวน 60 คะแนน 
1.1  กรณีประเมนิองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 34 – 36 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 

     เป้าหมาย: องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ มีกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ              
การจัดเก็บรายได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิน่ 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายชรินทร์ สัจจามั่น         ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ โทร. 08 1938 2598 
                 2. นายผจญ มหันตปัญญ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 6829 6961 
                                                       หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1420 - 30 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือจัดเกบ็รายได้ทัง้ ๓ ประเภท 
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน             
การกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
(1 ) ภาษี บำรุ งองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมัน
ดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดย
ออกข้ อบั ญ ญั ติ เก็ บ เพ่ิ ม ได้ ไม่ เกิ น ลิ ต รล ะ              
10 สตางค์สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
10 สตางค์ สำหรับก๊าซปิโตรเลียม 
(2 ) ภาษีบำรุ งองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                   
สำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกิน
มวนละ 10 สตางค์ 
(1 0 ) ค่ าธรรม เนี ยมบำรุ งองค์ การบ ริ ห าร               
ส่วนจังหวัด ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
พ .ศ . 2540  มาตรา  45 องค์ การบริห าร                  
ส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายใน     
เข ต อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  (๑ )                     
ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/             
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

34. มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร                  
ส่ ว น จั ง ห วั ด  จั ด เก็ บ ภ า ษี  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จากการค้าน้ำมัน ยาสูบ และ              
ผู้เข้าพักในโรงแรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. การจัดเก็บภาษีการค้าน้ำมัน 
 2. การจัดเก็บภาษียาสูบ 
 3 .  ก า รจ ัด เก ็บ ภ าษีผู ้ เ ข ้า พัก ใน
โรงแรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีและได้จัดเก็บครบทั้ง 3 ประเภท 
2. มีและได้จัดเก็บ 2 ประเภท 
3. มีและได้จัดเก็บ 1 ประเภท 
4. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ 
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คำอธิบาย: 
มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัติภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งโดยกำหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอ
การจัดเก็บ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

คะแนนเต็ม      15   

คะแนนที่ได ้



 

๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

35 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีทั้งหมด 
โดยนับจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับจำนวนผู้ที่ได้ชำระภาษี
และค่าธรรมเนียมในปี 2564 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน              
การกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครอง              
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
      (1) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมัน
ดี เซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียม                
โดยออกข้อบัญญัติ เก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละ             
10 สตางค์ สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
10 สตางค์ สำหรับก๊าซปิโตรเลียม 
      (2) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้            
ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์ 
      (10) ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร               
ส่ วนจั งหวัด  ออกข้อบัญ ญั ติ เรี ยก เก็บจาก                
ผู้พกัโรงแรม 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ .ศ . 2540  มาตรา  45 องค์ การบริห าร              
ส่ วนจั งหวัดมี อำนาจหน้ าที่ ด ำเนิ นกิ จการ                     
ภ า ย ใน เข ต อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั งห วั ด                  
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

35. จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าน้ำมัน, ยาสูบ และผู้ เข้ าพั กใน
โรงแรมต่อจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ
โดยรวมในปี 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ทีมี่การดำเนินการ) 
 1. จำนวนผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน 
 2. จำนวนผู้ชำระภาษีจากยาสูบ 
 3. จำนวนผู้ชำระภาษีเข้าพักในโรงแรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ร้อยละ ๙0.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ ๘0.00 – ๘9.9๙ 
3. ร้อยละ ๗0.00 – ๗9.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ ๗0.00 
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คำอธิบาย: 
- สูตรการคำนวณ 
    จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมปี 2564  X 100 
            จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีปี 2564 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 



 

๕ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

36 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมทั้ งหมด กับหลักฐานประกาศ 
คำสั่ง หรือสำเนาหนังสือเร่งรัดติดตามทวงถาม           
ผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในปี 2564 
 กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน              
การกระจายอำนาจให้ แก่อ งค์ กรปกครอง              
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
      (1) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมัน
ดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดย
ออกข้ อบั ญ ญั ติ เก็ บ เพ่ิ ม ได้ ไม่ เกิ น ลิ ต รล ะ             
10 สตางค์สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
10 สตางค์ สำหรับก๊าซปิโตรเลียม 
      (2) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้            
ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์ 
       (10) ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร               
ส่ วนจั งหวัด  ออกข้อบัญ ญั ติ เรี ยก เก็บจาก                
ผู้พักโรงแรม 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ .ศ . 2540  มาตรา  45 องค์ การบริห าร              
ส่ วนจั งหวัดมี อำนาจหน้ าที่ ด ำเนิ นกิ จการ                     
ภ า ย ใน เข ต อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั งห วั ด                  
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้

36. การเร่งรัดติดตามทวงถามผู้ค้าง
ชำระภ าษี แล ะค่ าธรรม เนี ยมบำรุ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
น้ำมัน ยาสูบ และผู้ เข้าพักในโรงแรม 
เพื่ อให้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มีผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 
2. มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติ ดตามท วงถามผู้ ค้ างช ำระ  จ ำนวน
มากกว่า 1 ครั้ง และไม่มีผู้ค้างชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม 
3. มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามผู้ค้างชำระ จำนวน 1 ครั้ง   
4. มีผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียม             
แต่ไม่มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามใด ๆ 
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หน่วยที่ 1 การจัดเก็บรายได้ ตัวช้ีวัดที่ 34 – 45 จำนวน 12 ตัวช้ีวัด จำนวน 60 คะแนน 
1.2 กรณีประเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตัวชี้วัดที่ 37 – 45 จำนวน 9 ตัวชี้วัด จำนวน 45 คะแนน 
เป้าหมาย:  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้               
มีกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ              
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เพ่ื อจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
2. มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น            
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535               
ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
คำอธิบาย: 
1. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
หรือกำกับดูแลสำหรับกิจการหรือการดำเนินการ
ใน เรื่ อ งต่ า ง  ๆ  กำหนดมาตรฐานสภ าวะ               
ความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน และวิธีดำเนินการเพ่ือตรวจสอบ
ควบคุมหรือกำกับดูแล  หรือแก้ ไขสิ่ งที่ จะ                 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชน 
2 . เมื่ อ มีการออกข้ อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ                 
ท้องถิ่นแล้ว จะต้องมีการจัดเก็บรายได้ด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ 

37. มีการออกข้ อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ              
ท้องถิ่นและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 2. ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอย 
 3. ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 
 4. การตลาด 
 5 . ประเภทสถานที่ จ ำห น่ ายหรือ
สถานที่สะสมอาหาร 
 6. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 7. ประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีและได้จัดเก็บ 5 - 7 ข้อ 
2. มีและได้จัดเก็บ 3 - 4 ข้อ 
3. มีและได้จัดเก็บ 1 - 2 ข้อ 
4. ไม่ มี การออกข้ อบั ญญั ติ /เทศบัญญั ติ               
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 หรือมีแต่ไม่ไดจ้ดัเกบ็           
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คะแนนเต็ม 45 

คะแนนที่ได้  



 

๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

38 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ให้ตรวจสอบจากจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดทำด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือด้วย
โปรแกรมของหน่วยงานอ่ืน (กรณีซื้อโปรแกรม
ใช้งาน หรือจ้างทำ)  ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูล
แผนที่แม่บท ตามข้ันตอนที่ (1) – (4)  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๑๒๗๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
คำอธิบาย 
แผนที่แม่บท เป็นการแสดงแนวเขตการปกครอง
และพ้ืนที่ที่มีการแบ่งเขตย่อยภายในเขตการ
ปกครองเพ่ือใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ 

38. การจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. จัดทำแนวเขตการปกครองในระวาง
ที่ดิน 
 2. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน 
 3. แบ่งเขตยอ่ย (Block) 
 4. จัดทำรูปแปลงที่ดินและมีรหัสแปลง
ที่ดิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการแล้วเสร็จถึงข้ันตอนที่ 4 
2. ดำเนินการแล้วเสร็จถึงข้ันตอนที่ 3 
3. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 2 
4. ไม่มีการดำเนินการข้ันตอนใด ๆ 
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39 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ ได้ชำระภาษี                   
ภาษีป้ายในปีงบประมาณ 2564 และ 2563 
แล้วนำมาคำนวณเปรียบเทียบประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.3/ว 462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

39. จำนวนผู้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบ
กับปี 2563 (เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในป ี2563 - 2564) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
2. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.01 – 9.99             
3. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00   
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คำอธิบาย: 
สูตรการคำนวณ 
     จำนวนผู้เสียภาษีป้าย ปี 2564 – ปี 2563 X 100 
                     จำนวนผู้เสยีภาษีป้าย ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

40 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
รายรับ จริ งประกอบงบทดลอง ประจำปี
งบประมาณ 256๔ ของภาษีป้าย แล้วนำมา
คำนวณเพ่ือเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียน          
คุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

40. จำนวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ         
ปี  256๓ (เกิดสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปี 2563 - ๒๕๖๔) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 256๓  
2. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 0.01 – 9.99             
3. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00   
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คำอธิบาย:  
สูตรการคำนวณ       เงินภาษีป้าย ที่จัดเก็บได้ ปี 2564 – ปี 2563 X 100 
                                          เงินภาษีป้ายที่จัดเก็บได้ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

41 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโดยนับ
จำนวนผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 
2535 ในปี 256๔ และ 256๓ แล้วนำมา
คำนวณเพ่ือเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระ
ภาษี (ผ.ท.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ที่  ม ท  0 8 0 8 .3 / ว  4 6 2  ล ง วั น ที่                         
29 กุมภาพันธ์ 2551 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
5. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

41. จำนวนผู้ เสียค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญ าตตามพระราชบัญญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปรียบเทียบกับ         
ปี  256๓ (เกิดสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปี 2563 - ๒๕๖๔) 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
2. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.01 – 9.99             
3. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00   
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๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
สูตรการคำนวณ 
จำนวนผู้เสียค่าธรรมเนยีมปี 2564 – ปี 2563 X 100 
           จำนวนผู้เสียค่าธรรมเนียม ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

42 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
รายรับ จริ งประกอบงบทดลอง ประจ ำปี
งบ ป ระม าณ  2 5 6 ๔  แล ะ  2 5 6 ๓  ขอ ง
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
แล้วนำมาคำนวณเพ่ือเปรียบเทียบ ประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

42. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงิน 
ค่ า ธ รรม เนี ยมแ ล ะ ใบ อนุ ญ าตต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
(เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 - 
2564) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 256๓  
2. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 5.00 – 
9.99             
3. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00 
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คำอธิบาย:  
1. สูตรการคำนวณ 
(เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 2564 - ปี 2563)  X 100 
          เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 2563 
2.  ไม่นับรวมรายที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓   
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

43 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
มีหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส. ๖) มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี 
และหนั งสื อแจ้ งรายการภาษีค้ างชำระให้
สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ภายใน
กำหน ด เวลาที่ รั ฐมน ตรี ว่ าก ารกระท รวง 
มหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาเป็นการทั่วไป 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา ๔๔  มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๙๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
คำอธิบาย: 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแจ้งประเมินภาษี มีการแจ้งเตือน
ผู้ค้างชำระภาษี และแจ้งรายการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง      ค้างชำระให้แก่สำนักงานที่ดิน
หรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามระยะเวลาที่
ก ฎ ห ม า ย ก ำ ห น ด แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจขยายระยะเวลา
ดำเนินการดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามความจำ
เป็นแก่กรณีได้ 
2. กรณี ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี  ให้ขึ้นต่ำ 3 คะแนน           
แล้วจึงพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 1 เป็นคะแนนที่พึงจะ
ได้ต่อไป 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได ้
 
 
 
 
 

43. มีการแจ้งประเมินภาษี แจ้งเตือน
ผู้ค้างชำระภาษี และแจ้งรายการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ได้ตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและ      
สิ่ งปลูกสร้าง (ภ .ด.ส. ๖ ) ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๒. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี 
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๓. มีหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างชำระ
ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา 
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ดำเนินการครบ ๓ ข้อ และอยู่ภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด 
2. ดำเนินการครบ 3 ข้อ แต่บางข้อไม่ทัน
ภ าย ใน ร ะย ะ เว ล าที่ ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย ประกาศกำหนด 
3. ดำเนินการไม่ครบ ๓ ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

44 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
รายรับจริ งป ระกอบ งบท ดลอง ประจำปี
งบประมาณ 2564 ของภาษีที่ดินฯ แล้วนำมา
คำนวณเพื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 

44. จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับปี 2563 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10.01 
ขึ้นไป 
2. เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.01 – 
10.00 
3. เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.01 – 
5.00 
4. ไม่เพ่ิมข้ึน 
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คำอธิบาย 
สูตรการคำนวณ 
         เงินภาษีท่ีดินฯ ที่จัดเก็บได้ ปี 2564 – ป ี2563 X 100 
                       เงินภาษีท่ีดินฯ ที่จัดเก็บได้ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

45 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564 และ 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

45. จำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี  
2. ลดลงจากปี  2563 เกินกว่าร้อยละ 
5.00 ขึ้นไป 
3. ลดลงจากปี  2563 ไม่ เกินร้อยละ 
5.00 
4. ไม่ลดลง 
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คำอธิบาย 
สูตรการคำนวณ 
             จำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564 – ปี 2563 X 100 
                   จำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมนิเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
   

 
 
 
 
 



 

๑๒ 

 

หน่วยที่ ๒ การจัดทำงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 46 – 49 จำนวน 4 ตัวชีวั้ด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริหารงบประมาณ             
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เกิดความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความสมดลุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพ่ิมเติม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย     ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                        โทร. 08 9925 2601 
                2. นายธีรเณศ แสงแป้น           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 9925 2601   
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1524 1528 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

46 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3. ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
4. ญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ต่อสภาท้องถิ่น 
5. ญัตติเสนอสภาท้องถิ่นหรือหนังสือรายงาน
ขยายระยะเวลากรณี ไม่ สามารถเสนอร่ าง
งบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่  15 สิงหาคม  
(ข้อ 24) (ถ้ามี) 
6. เอกสารอ่ืน เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น 
 กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1 . ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี  
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

46. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรา่ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภ า
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เสนอภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2563 
2. เสนอภายในวันที่  16 – 23 สิงหาคม 
2563 
3. เสนอภายในวันที่  24 - 31 สิงหาคม 
2563 
4. เสนอหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
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คำอธิบาย : 
1. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจำกิ่งอำเภออนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย 
2. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย : เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
3. กรณมีีการขอขยายระยะเวลา ภายหลังวันที ่15 สิงหาคม 2563 ให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อ 24 ของระเบียบงบประมาณหรือไม่ 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้

คะแนนเต็ม 20 

คะแนนที่ได้  



 

๑๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

47 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
2. หนังสือและประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส่งให้ผู้กำกับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ                     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 ข้อ 39 และข้อ 40 
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 23 ข้อ 38 และข้อ 39 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
คำอธิบาย: 
1. สำเนางบประมาณรายจ่ ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม : ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จัดส่ งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับ
อนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ 
หรือปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 
เพ่ื อทราบ ภายในระยะเวลาไม่ เกิ นสิบห้ าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน/ที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ : ให้
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประกาศรายงาน 
การรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น 
ทั้ งงบประมาณรายจ่ ายและเงินนอกงบประมาณ 
ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตาม
แบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
แล้วส่งสำเนารายงานการรับ จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับ
จังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้
จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

47. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม และส่งสำเนางบประมาณ
รายจ่ ายป ระจำปี ที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้กำกับดูแล และ
จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณหลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส่งให้ผู้กำกบัดูแล 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ทันภายในวันที่           
1 ตุลาคม/ส่ งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้
ผู้กำกับดูแล ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ/
จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กับผู้
กำกับดูแล ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ 
2. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ทันภายในวันที่ 1 
ตุลาคม/ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู้กำกับ
ดูแลภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศ/จัดทำ
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กับผู้กำกับดูแล 
ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ 
3. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ ไม่ทันวันที่           
1 ตุลาคม/ส่งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่ง
ให้ ผู้ ก ำกับ ดู แล เกิน  15  วันนั บแต่ วัน
ประกาศ/จัดทำประกาศรายงานการรับ
จ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส่งให้กับผู้กำกับดูแล เกิน 30 วัน
นับแต่วันประกาศ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

48 ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4  หมวด                     
ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
2. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

48. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ใน ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 4  ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เกินร้อยละ 15.00 ขึ้นไป 
2. เกินร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 
15.00  
3. เกินร้อยละ 5 .00  แต่ไม่ เกินร้อยละ 
10.00 
4. ไม่เกินร้อยละ 5.00 
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คำอธิบาย: - สูตรการคำนวณ           งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง x 100 
                                            งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตดัฐานการประเมินได้ 
 

49 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
3. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้ผู้กำกับดูแล และมีการเผยแพร่การ
โอนงบประมาณในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสอืที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 และข้อ 27 
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 26 และข้อ 27 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

49. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย
ไม่เกิน 4 ครัง้ 
2. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
5 - 7 ครั้ง 
3. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
8 - 10 ครั้ง 
4. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
เกินกว่า 10 ครัง้ 
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คำอธิบาย: 
1. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น การโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปเป็นหมวดค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้คำนวณเป็นเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด) 
2. กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต้องนำมานับเกณฑ์การให้คะแนน 
3. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเอง ไม่ต้องนำมานับเกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
 



 

๑๕ 

 

หน่วยที่ 3 การพัสดุ  ตัวช้ีวัดที ่50 – 54 จำนวน 5 ตัวชีวั้ด จำนวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย: เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงานที่                
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลรวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:  กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย      ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                         โทร. 08 9925 2601 
                  2. นางสาวศิลิกา การดี           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร. 06 4015 4428 
                                                         หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 1524 1528 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม 
2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
5. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 
คำอธิบาย: 
1. ทุกโครงการที่อยู่ ในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้
จ่ายเงินสะสม 
2. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้อง
ตรวจรับภายใน 3 วันตามเกณฑ์การให้คะแนน 
ทั้งกรณีงานที่เป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไป
ตามสัญญา 
3. งานก่อสร้าง ตามตัวชี้วัดนี้ให้วัดทุกงานจ้าง
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

50. การตรวจรับพั สดุ งานจ้ างก่อสร้าง 
คณ ะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้าง
ก่อสร้างจะต้องตรวจผลงาน ภายใน 3 วัน  
ทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงาน น้อยกว่า 3 วันทำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
โครงการก่อสร้างทั้งหมด และมีโครงการที่เหลือ
ตรวจรับ ภายใน 3 วันทำการ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการในงาน
ก่อสร้าง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานเกิน 3 วันทำการนับแต่ประธานได้รับทราบ 
การส่งมอบ  
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คะแนนเต็ม       25 
 

คะแนนทีไ่ด้ 



 

๑๖ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

51 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ . 2564 และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ           
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560            
ข้อ 178 
คำอธิบาย: 
1. ทุกโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้
จ่ายเงินสะสม 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
บันทึกเก่ียวกับ 
    1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
    2) วันที่กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน 
    3) วันครบกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
    4) จำนวนงวดงาน 
3. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทุกงานจ้างใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 

51. การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
โดยผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาในวัน
กำหนดเริ่มงานและในวันที่กำหนดส่งมอบ
งานแต่ละงวด โดยได้รับรายงานว่าเป็นไป
ตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนด นั้น ๆ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. รายงานให้ ทราบ ไม่ เกิ น  2  วั นทำการ            
ทุกโครงการ 
2. รายงานให้ ทราบภายใน  3  วั นทำการ             
ทุกโครงการ 
3. รายงานให้ ทราบภายใน  3  วั นทำการ          
แต่ไม่ทุกโครงการ 
4. รายงานเกิน 3 วันทำการ หรือไม่รายงาน 
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๑๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

52 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 202 – 206 และ ข้อ 213 
คำอธิบาย 
1. พัสดุ หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ์ 
2 . ให้ ตรวจสอบ เฉพาะรายงานผลการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี สำหรับรายงานผล
การตรวจสอบวัสดุ  ให้คณะกรรมการร้องขอ              
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตรวจดู             
แตไ่ม่นำมาพิจารณาตามเกณฑ์ให้คะแนน 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตดัฐานการประเมินได ้
 
 

52. การตรวจสอบพัสดุประจำปี  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
มีพัสดุใดหมดความจำเป็น ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบพัสดุโดยให้เริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ ใน วัน เปิดทำการวันแรก 
ของปี งบประมาณ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ 
นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง
ภายใน 20 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง
ภ ายห ลั ง  3 0  วั น ท ำก าร  นั บ แต่ วั น เริ่ ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง 
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๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

53 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . ข้ อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น                 
ที่เก่ียวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
4. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

53.การประหยัดงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีและมีเงิน เหลือจ่ายจากการจัดซื้ อ            
จัดจ้าง ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีเงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
2. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ 5 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
3. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ 5  
4. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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คำอธิบาย: 
คำนวณจากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุนในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

54 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล              
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และอ่ืน ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
3. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
5. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น                  
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและ                
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3. หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1751 ลงวันที่              
2 พฤษภาคม 2562 

54. กรณี งานซื้ อหรือจ้ างที่ มีวงเงิน เกิน 
ห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง
ของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์อย่ างน้อย              
2 เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์             
ที่กำหนด(จากแหล่งเงินทุกประเภท) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ดำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่กำหนด 
2. ดำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่  
ตามที่กำหนด 
3. ดำเนินการแต่ ไม่ครบทุกโครงการหรือ
เผยแพร่ไม่ครบตามท่ีกำหนด 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๑๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย 
1. มากกว่าที่กำหนดของการเผยแพร่ 2 เว็บไซต์(เว็บไซต์หลัก ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ฯลฯ  
2. กรณทีี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท จากแหล่งเงินทุกประเภท ให้ตัดฐานการประเมิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย ข้อ 2 จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 

หน่วยที่ 4 การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ 55 – 61 จำนวน 7 ตัวชี้วัด 
จำนวน 35 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดทำบัญชี และรายงาน
การเงินเป็นปัจจุบันในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
4.1 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ตัวช้ีวัดที่ 55 – 57 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย     ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                         โทร. 08 9925 2601 
                 2. นางสาวเอ็นดู โชติกุล          นักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร. 09 6715 9179 
                 3. นายธีรเณศ แสงแป้น          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 9925 2601  
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1523 1524 1528 
ตัวช้ีวัดที่ 58 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
                               กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสายชล ปัญญาประเสริฐ    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                                                                             ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
                                                             โทร. 08 9861 7850 
  2. นางสาวณภัทร ชมเชย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   โทร. 08 0123 1516 
           3. นายณัฎฐ์ฐนนท์ ติบ๊เต็ม          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    โทร.08 2694 4451 
                                   หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2303 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

55 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานรับ – จ่ ายเงินสด ประจำเดื อน 
กันยายน 2564 จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
2. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี  
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

55. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในข้อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 85.00 – 89.99 
3. ร้อยละ 75.00 – 84.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 75.00   

 
 
 

 
5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได้  

http://www.gprocurement.go.th/


 

๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2563 

 

คำอธิบาย: 
1. การคำนวณ: ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง รวมเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย  
1. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง   
2. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพ่ิมให้  
3. เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2. สูตรการคำนวณ: 
            รายจ่ายจริงตามงบประมาณ + เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน x 100 
                              รายรับจริง 
3. เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่ม เติม ข้อ 59/1 รายการเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (โบนัส) ด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไมส่ามารถตัดฐานการประเมินได้ 

56 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ร า ย จ่ า ย ต า ม ร า ย ง า น รั บ -จ่ า ย เงิ น ส ด
ประจำเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบ
กับแผนการใช้จ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 38 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่  มท 0808.4/ว 609 ลงวันที่  23 มีนาคม 
2548 
 

56. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส 
และเบิกจ่ายเงิน 3 หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. หมวดค่าตอบแทน 
 2. หมวดค่าใช้สอย 
 3. หมวดค่าวัสดุ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เป็นไปตามแผน 3 หมวด ได้ร้อยละ 80.00 
2. เป็นไปตามแผน 2 หมวด ได้ร้อยละ 80.00 
3. เป็นไปตามแผน 1 หมวด ได้ร้อยละ 80.00 
4. ไมม่ีการดำเนินการหรือไม่เป็นไปตามแผน 
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คำอธิบาย: 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สูตรการคำนวณ 
                   รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  x 100 
                      รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

57 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการ
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวม
เงินกัน)  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการต รวจ เงิน ขอ งอ งค์ ก รป กครอ ง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 43  

57. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณา
จากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. เบิกเกินร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
2.  เบิกเกินร้อยละ 75.00 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 80.00 
3. เบิกเกินร้อยละ 60.00 แต่ไม่เกนิ ร้อยละ 75.00 
4. เบิกไม่เกินร้อยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. สูตรการคำนวณ 
                 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย x 100 
                 จำนวนเงินที่ก่อหนี้ตามสัญญา 
2. มิใช่รายจ่ายประจำ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

58 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ            
การดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2. ตรวจสอบในระบบ e-Plan 
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 เช่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การก่ อสร้ างอาคารศู นย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก 
รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวง ฯลฯ เป็นต้น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

58. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการ       
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุน             
เฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เบิกจ่ายงบประมาณได้เกินร้อยละ 60.00 
ขึ้นไปของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้ งหมด         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เบิกจ่ายงบประมาณได้ เกินร้อยละ 40.00              
แต่ไม่เกินร้อยละ 60.00 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เบิกจ่ายงบประมาณได้เกินร้อยละ 20.00 แต่        
ไม่ เกินร้อยละ 40.00 ของงบประมาณที่ ได้รับ
จดัสรรทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. เบิ กจ่ ายงบประมาณ ได้ ไม่ เกิ นร้อยละ 
20.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุ:  
1. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้  
2. เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๒๒ 

 

หน่วยที่ 4  การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตัวช้ีวัดที่ 55 – 61 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด
จำนวน 35 คะแนน 

     4.2 การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตัวช้ีวัดที่ 59 – 61 จำนวน  3 ตัวชี้วัด จำนวน 15 คะแนน 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ:  1. นางสาวสรญัญา แปะทอง         ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น โทร. 08 9925 2863 
                   2. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์      นกัวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 1609 
                   3. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  โทร. 02 241 9000 ต่อ 1609 
                                                                  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 1601, 1608 

 

ตัวชีวั้ด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

59 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานประมาณ การรายรับ -รายจ่ าย        
จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > 
อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติ 
2. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข    
คำชี้แจงงบประมาณจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (e-LAAS)          
ที่ เมนูระบบงบประมาณ > รายงานการโอน
งบประมาณ  > ประจำปี  และที่ เมนู  ระบบ
งบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจง > รายจ่าย เปรียบเทียบกับเอกสารการ
อนุ มั ติ การโอนงบประมาณ หรือการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้
 

59. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ             
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ             
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
3. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ           
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ              
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
เกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
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คะแนนเต็ม 15 

คะแนนที่ได้  



 

๒๓ 

 

ตัวชีวั้ด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
2. ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจาก    
การตรวจสอบรายงานการเงนิ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญั ติ วิ นั ยการเงินการคลั งของรั ฐ                
พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำส่ง
รายงานการเงินภายใน 90 วัน ให้สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้
 

60. การปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน            
ในระบบบัญชีคอมพิ วเตอร์ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 
2564 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบ
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต 
2. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบ
ไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต 
3. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบมี
เงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
4. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่รับรองงบการเงิน 
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๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสมที่เมนูระบบบัญชี> 
ทะเบียนสินทรัพย์ > รายงาน > รายงานการคำนวณ
ค่าเสื่อมราคา  
2. เปรียบเทียบข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคา
สะสมจากรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคา      
กับข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม              
จากงบทดลองหลังปิดบัญชี ที่เมนู ระบบบัญชี > 
รายงานงบการเงิน > รายงานประจำเดือน > งบทดลอง 
> งบทดลองสิ้นปี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่ น          
ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 

61. การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์         
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มี รายงานการคำนวณค่ าเสื่ อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูกต้องตรงกับงบ
ทดลองเดือนกันยายน 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) 
2. มี รายงานการคำนวณค่ าเสื่ อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองเดือน
กันยายน 2564 และได้ดำเนินการปรับปรุง
แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. มี รายงานการคำนวณค่ าเสื่ อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) แต่ไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองเดือน
กันยายน 2564 และไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ไม่มี สิ นทรัพย์ ในรายงานการคำนวณ           
ค่ าเสื่ อมราคา หรือไม่มี การบันทึกบัญชี
สินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๒๕ 

 

หน่วยที่ 5 บำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 62 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน  
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำ ในการได้รับบำเหน็จ บำนาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามสิทธิที่พึงมี พึงได้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ โทร. 08 9620 9883 
                  2. นางวรินทร จิตดี                 นักวิชาการคลังชำนาญการ  โทร. 08 1856 1577 
                  3. นางสาวภคมน รักเสรี           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร. 08 6986 9171 

                                                                   หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 2241 9067-9 ต่อ 211 218 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หนั งสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และใบเสร็จรับเงินที่
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ             
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีภาระ
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่
ต้องนำส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรายงาน
อำเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพ่ิมจาก ก.บ.ท. 
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญั ติ บำเหน็ จบำนาญข้ าราชการ              
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 6 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็น
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

5. หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 726 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 
 

62. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครบถ้วน
ถูกต้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 
(นำส่งภายในเดือนกันยายน 2564) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. การคำนวณเงินส่งสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณจาก
ประมาณการรายรับตามข้ อบั ญญั ติ /             
เทศบัญญัติในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 โดยไม่ ต้ องนำรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุน มารวมคำนวณ เหลือเท่าใด ให้
คำนวณตามอัตราตามที่กฎหมายกำหนด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและ         
เมืองพัทยาในอัตราร้อยละ 3 และองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 2  
 2. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่า
ยอดเงินสมทบที่ต้องส่ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอโอนเงินจาก ก.บ.ท. โดย    
ทำหนังสือผ่าน อำเภอ/จังหวัด เพ่ือขอโอน
เงิน เพ่ิ มจาก ก.บ .ท . เป็ นลายลั กษณ์          
อักษรด้วย  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม             5 
 

คะแนนที่ได้ 



 

๒๖ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบ
ครบถ้วนถูกต้อง โดยส่งภายในระยะเวลาที่
กำหนด /หรือไม่ต้องส่งเงินสมทบเนื่องจาก
มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่า
ยอดเงินสมทบที่ต้องนำส่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยต้องทำหนังสือรายงาน
ผ่านจังหวัดเพ่ือขอโอนเงินจาก ก.บ.ท. 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเดือน
กันยายน 2564)     
2. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง (ตั้งแต่ 1 บาท              
ถึง 99.99 บาท) โดยนำส่งภายในระยะเวลา
ทีก่ำหนด (ภายในเดือนกันยายน 2564) 
3. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ 100 
บาทขึ้นไป โดยนำส่งภายในระยะเวลา                 
ที่กำหนด (ภายในเดือนกันยายน 2564)  
4. ไม่ได้นำส่งเงินสมทบ และไม่ได้ทำ
หนังสือรายงานผ่านจังหวัดเพ่ือขอโอนเงิน
จาก ก.บ.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(ภายในเดือนกันยายน 2564)     
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คำอธิบาย:  
1. การส่งเงินสมทบให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักจากเงินงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือสมทบเข้าเป็นกองทุน
ในอัตราที่กำหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ 3 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและเมืองพัทยา นำส่งอัตราร้อยละ 3  
องค์การบริหารส่วนตำบล นำส่งอัตราร้อยละ 2) โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวม
คำนวณ ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบขาดหรือเกิน (ตั้งแต่ 0.01 บาท ถึง 0.99 บาท) ให้ถือว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง โดยต้องตรวจสอบการคำนวณ ใบเสร็จรับเงินและหนังสือตอบรับการรับเงินสมทบที่
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเงินสมทบทีน่ำส่งไม่
ถูกต้อง ก.บ.ท. จะแจ้งในหนังสือตอบรับไว้ด้วยแล้ว  
2. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่จะต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องส่ง คือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจำนวนเงินสมทบที่หักไว้
เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ นั้น ๆ ไม่เพียงพอ จะต้องขอโอนเงินเพ่ิมจาก ก.บ.ท. ให้ตรวจสอบหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานอำเภอ/จังหวัด เพ่ือขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท.  
หมายเหตุ:  
1. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำส่งเงินสมทบภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับอัตราการส่งเงินสมทบ                 



 

๒๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและเมืองพัทยา นำส่งอัตราร้อยละ 3  องค์การบริหารส่วนตำบล      
นำส่งอัตราร้อยละ 2) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
แล้ว ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ซึ่ง สำนักงาน 
ก.บ.ท. เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ โดยให้นำส่งภายในเดือนกันยายน 2564   
3. ระยะเวลาที่กำหนดให้ส่งเงินสมทบภายในเดือนกันยายน 2564 เฉพาะการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

 

 
 
หน่วยที่ 6 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ตัวช้ีวัดที่ 63 – 66 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงิน และมีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย   ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                     โทร. 08 9925 2601 
                   2. นายธีรเณศ แสงแป้น        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 08 9925 2601 

                   3. นางสาวเอ็นดู โชติกุล        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ        โทร. 09 6715 9179 
                   3. นางสาวศิลิกา การดี         นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ        โทร. 06 4015 4428   

                                                                                                                                                              หมายเลขโทรศพัท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 1522 1524 1528 
             

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 
หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
 

63.  การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน 2 เรื่อง 
2. มีเกิน 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง  
3. มีเกิน 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 8 เรื่อง  
4. มี 8 เรื่องข้ึนไป 
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คะแนนเต็ม         20 
 

คะแนนที่ได้ 



 

๒๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
 

 

คำอธิบาย : 
1. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้ง 
ผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มีขอ้ทักท้วง 
2. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
3. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 2.    
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได ้

64 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่ เป็นลาย
ลักษณ์ อักษรของสำนั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ 
มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

6 4 . ก า ร ทั ก ท้ ว ง ด้ า น ก า ร จั ด ท ำ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ ำ ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 4  แ ล ะ
งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย เพิ่ ม เติ ม จ าก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน 2 เรื่อง 
2. มีเกิน 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง  
3. มีเกิน 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 8 เรื่อง  
4. มี 8 เรื่องขึ้นไป 
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คำอธิบาย: 
1. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผล
การตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง 
2. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
3.นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 2. 
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๒๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

  65 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . ต รวจสอบ ห ลั ก ฐ าน ข้ อทั กท้ ว งที่ เป็ น                  
ลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2560 

65. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน 2 เรื่อง 
2. มีเกิน 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง  
3. มีเกิน 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 8 เรื่อง  
4. มี 8 เรื่องขึ้นไป 
 

      
 
 
 
 
      5 

3 
1 
0 

 

คำอธิบาย:  
1. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผล
การตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง 
2. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
3. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 2.    
จงึจะสามารถตัดฐานการประเมินได ้
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

66 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วง
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น            
ด่ วน  ที่  มท  0 8 1 0 .3 /ว  6 1 5  ล งวั น ที่                         
21 มีนาคม 2560 
 

66. มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้
ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/
พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
1. ดำเนินการภายใน ๖๐ วัน                 
2. ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน  
3. ดำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน 
4. ดำเนินการแต่ไม่ครบทุกเรื่อง หรือไม่มี 
การดำเนินการ 
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คำอธิบาย:  
1. การนับวันที่ดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบ ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม 
2. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผล
การตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง 
3. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
4. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. กรณีไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบให้ต้องปฏิบัติตาม ให้ถือว่าได้ 5 คะแนนเต็ม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 3.          
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

แบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA)  

ประจำปี 2565 
 

 

 

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 
 



 
๒ 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565  

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ  
ตัวชี้วัดที่ 67 – 126 จำนวน 60 ตัวชี้วัด จำนวน 300 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน                
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที ่ยว ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 4 ร้อยละ 70 

 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…………………………………................................................................. 
           อำเภอ ............................................ จังหวัด ................................................. 

 

  ลงชื่อ ...................................................................  ผู้รับการประเมิน 
                                       ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

 

หัวข้อประเมิน 
เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 7 10 10 10 9   
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 20 15 20 20 20 18   
3. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4 4 4 4 4 4   

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1   

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

5 3 5 5 5 5   

6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

18 9 20 20 18 16   

รวม 58 39 60 60 58 53   

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



 
๓ 

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดที ่67 – 76 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการดำเนินการในการจัดหา รักษา และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื ้นฐานที ่อยู ่ใน                   
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน 
และทางเท้า น้ำประปา รวมถึงการควบคุมอาคารเพ่ือสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ต่าง ๆ 
1.1  ถนน ทางเดิน และทางเท้า ตัวช้ีวัดที ่67 - 73 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 67 – 71 จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

ตัวช้ีวัดที่ 72 - 73 จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
 

 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน 
ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น) เพื ่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปีโดยจัดลำดับ
การตรวจสอบตามความจำเป็น 
3. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น 
4. บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏข้อสั่งการของ
ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ 
5. แผนที่ถนน ในกรณีที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
6. ให ้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื ่อให ้สอดคล้องกับบัญช ีพ ัฒนาถนนด้วย                
(ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด) 
 
 
 

67. การจ ัดทำแผนการตรวจสอบถนนใน                  
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัต ิถนน                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ม ีการจ ัดทำแผนการตรวจสอบถนน
ประจำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบัญชีทะเบียน
ประวัติถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ได้รับการอนุมัติตามแผน  
 3. มีการดำเนินการตรวจสอบถนนครบถ้วน 
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบถนนประจำปีที่
กำหนด  
 4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู ้บริหาร
รับทราบผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ
ถนนประจำปี และสั่งการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม        50 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม          35 
คะแนนที่ได้ 



 
๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 

 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ท ี ่  มท 0806.2/ว  1392 ลงว ันที่  10 
พฤษภาคม 2561 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่               
9 พฤศจิกายน 2561 
3. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 4 ข้อ  
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 - 2 ข้อ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื ้นที่                   
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน 
ทุกสายที ่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น) เพื ่อทราบจำนวนถนน
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 .  แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ถ น น ป ร ะ จ ำ ปี                                
โดยจ ัดลำด ับการตรวจสอบตามความจำเป็น              
ที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบ           
ผลการตรวจสอบและสั่งการ 
3. ผลการซ ่อมแซม/ปร ับปร ุง/ต ่อเต ิมถนน                            
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น              
ที่ มท 0806.2/ว 1392 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0803.3/ว 1783 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2561 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่              
9 พฤศจิกายน 2561 
4. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2562 

68. ร ้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/            
ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตามรายงานผลการ
ตรวจสอบถนนประจำปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 70.00 – 79.99 
3. ร้อยละ 60.00 – 69.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. กรณีมีหน่วยงานราชการอ่ืน ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย 
2. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่               
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการกรณีของ             
การซ่อมแซม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ หรือกรณี               
ที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการ
ประเมินได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน
ทุกสายที ่อย ู ่ ในความร ับผ ิดชอบขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่น (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

2. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น ที่                      
มท 0890.3/ว 2660 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่               
9 พฤศจิกายน 2561 

69. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ี ่ ส ่ ง ไปขอ
ลงทะ เบ ี ยน เป ็นทางหลวงท ้ องถ ิ ่ น  ถึ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่งเป็นหนังสือ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องไปยัง
จังหวัด)  
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80.00 – 89.99 
3. ร้อยละ 70.00 – 79.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
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คำอธิบาย : 
1. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน                 
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด 
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553                         
3. การลงทะเบียนไม่กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ 
    3.1 แบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  (ทถ.1) 
     3.2 แผนที่แนวเขตทางหลวง  (ทถ.2) 
    3.3 รายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (ทถ.3) 
    3.4 บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทางหลวง (ถ้ามี) 
    3.5 สำเนาหนังสือ ให้หรือสละการครอบครองสิทธิ ์ในที ่ดิน หรือหนังสืออุทิศที ่ด ิน (ทถ.4) เพื ่อเป็นทางสาธารณประโยชน์                
ของเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) 



 
๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
     3.6 หนังสือรับรองแนวเขตทางเพ่ือเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.5) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มีเอกสาร 4 หรือ 5 
4. การคิดคำนวณร้อยละให้คิดจากจำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  
5. วิธีการคิดร้อยละ  
      จำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ในปี 2564 X 100 
   จำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ:  
1. กำหนดเฉพาะที่เข้าเกณฑ์ของกรมทางหลวง 
2. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวน ถนน
ทุกสายที ่อย ู ่ ในความร ับผ ิดชอบขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
(ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ั งส ือกรมส ่ งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ที ่ มท 
0890.3/ว 2660 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่             
9 พฤศจิกายน 2561 

70. ร ้อยละของถนนในความร ับผ ิดชอบ                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน                          
เป ็ นทางหลวงท ้ องถ ิ ่ นถ ึ งป ี งบประมาณ                      
พ.ศ. 2564 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 35.00 – 49.99 
3. ร้อยละ 30.00 – 34.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 30.00 
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คำอธิบาย 
1. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด 
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  
3. การคิดคำนวณร้อยละให้คิดจากจำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  
4. วิธีการคิดร้อยละ  

    จำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X 100 
จำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน  
2.  รายงานประจำป ี เก ี ่ยวก ับการก่อสร ้าง
ถนนลาดยาง (เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต 
3. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น              
ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0890.3/ว 2660 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่               
9 พฤศจิกายน 2561 

คำอธิบาย: 
1. วิธีการคิดร้อยละ 

ความยาวถนนลาดยาง/ 
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X 100 
ความยาวของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
2. ถนนลาดยาง/คอนกรีต หมายความรวมถึง 
ถนนลาดยางทุกประเภท (ไม่นับถนนลูกรังและดิน) 
 

71. ร ้อยละของความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตต่อความยาวของถนนทั ้งหมดใน                       
ความร ั บผ ิ ดชอบขององค ์ ก รปกคร อง                  
ส่วนท้องถิ่น (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา 
1. ร้อยละ 95.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 90.00 - 94.99 
3. ร้อยละ 85.00 - 89.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 85.00 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
1. ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 75.00 - 79.99 
3. ร้อยละ 70.00 - 74.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
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หมายเหตุ:  
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  เอกสารหล ักฐานการสำรวจฐานข ้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ท ี ่  มท 0806.2/ว 1392 ลงว ันท ี ่  10 
พฤษภาคม 2561 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0803.3/ว 1783 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2561 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่           
9 พฤศจิกายน 2561 
4. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2562 
 

72. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การ
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
และมีการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม 
แต่ไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
3. ม ีการจ ัดทำฐานข้อมูล แต่ไม ่ครบถ ้วน 
ครอบคลุม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย :   
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้าง
ของประชากร จำนวนโครงสร้างพื้นฐานรายประเภทประวัติการสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานจำแนกรายประเภทและรายปี 
2. การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชากรทุกกลุ่มที่มาใช้บริการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 
3. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง  โครงสร้างทางกายภาพซึ่งใช้อำนวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้สาธารณชนได้ประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบขนส่ง ระบบระบายน้ำ              
เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์ 
2. ภาพถ่าย 
3. รายงานผลการดำเนินงาน  
4. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 445 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 4060 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 256 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 781 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 634 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 1961 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 

73. ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการ
ดูแล รักษา หรือบริหารจัดการของเทศบาลที่
ม ี ก า รดำ เน ิ น งานด ้ านอารยสถาป ัตย์  
(Universal Design)   
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
 1. ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
 2. ร้อยละ 70.00 – 79.99 
 3. ร้อยละ 60.00 – 69.99 
 4. น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. สูตรการคำนวณ 
     สถานที่สาธารณะที่ดำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์  x 100 
       จำนวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด 
2. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานที่ ที่ประชาชนทุกคนในเทศบาลสามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้โดยสถานที่นั ้น ๆ ต้องอยู ่ภายใต้อำนาจหน้าที ่ในการกำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของเทศบาล เช่น ทางเท้า 
สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล สำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น 
3. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับคน             
ทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วย
ข้อจำกัดทางร่างกายหัวใจสำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
และในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร               
ส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 
 
 



 
๑๐ 

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดที่ 67 – 76 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
1.2 ไฟฟ้าสาธารณะ ตัวช้ีวัดที่ 74 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั ้งไฟฟ้า
สาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง 
3. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
4. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2744 ลงวันที่              
4 กันยายน 2561 

74. ร ้อยละของถนนท ุกสายอย ู ่ ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที ่มีการติดตั ้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี ่ยง              
ต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง 
2. ติดตั ้งได้ร ้อยละ 90.00 - 99.99 ของ           
จุดเสี่ยงทั้งหมด 
3. ต ิดตั ้งได้ร ้อยละ 80.00 - 89.99 ของ                                                  
จุดเสี่ยงทั้งหมด 
4.  ติดตั้งได้น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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คำอธิบาย: 
1. จุดเสี่ยง หมายถึง จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ  เช่น ทาง
โค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ  
2. ในการกำหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การทำประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจุดเสี่ยง            
เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขต          
ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม        5 
คะแนนที่ได้ 



 
๑๑ 

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดที ่67 – 76 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
1.3  น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตัวช้ีวัดที่ 75 - 76 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย 
2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที ่ได้
มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
3. ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ 
4. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0891.2 /ว 1694 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2558 
2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.4/ว 630 ลงวันที่               
18 กุมภาพันธ์ 2562 
 

75. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ครบทุก
ระบบประปา 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายใน ๑ ปี  
 2. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย 
 3. ผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน
อุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
 4. มีผลการดำเนินงานสืบเนื ่องจากการ
ตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ  
2. ดำเนินการ 3 ข้อ  
3. ดำเนินการ 1 - 2 ข้อ  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบอื่น ๆ 
ที่ใช้งานอยู ่
2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบ                  
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกแห่ง และ/หรือ              
สุ่มตรวจที่ปลายทาง อย่างสม่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน  
3. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการดำเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้ 
4. การตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ                   
หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง 
5. ผลดำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบหรือดำเนินการแก้ไขน้ำให้มีคุณภาพ 
6. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  

คะแนนเต็ม          10 
คะแนนที่ได้ 



 
๑๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

    ภูมิภาค เช่น 1) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 1 - 16  2) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3) สถาบันการศึกษาที่มี
ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ 4) การประปาส่วนภูมิภาค 
    ส่วนกลาง เช่น 1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) กรมอนามัย 3) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 4) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน                  
(ในกำก ับของร ัฐ ) บร ิษ ัทปฏ ิบ ัต ิการกลาง (ประเทศไทย) จำก ัด หน ่วยงานในกำก ับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                          
โทร.0-2940-6881-3  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน  

76 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
สอบถามจากประชาชนผ ู ้ ใช ้น ้ำประปาใน
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 3 ราย อย่างไม่เป็น
ทางการ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น ที่                          
มท 0891.2 /ว 1694 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.4/ว 630 ลงวันที่                
18 กุมภาพันธ์ 2562 

76. ร ้อยละของคร ัวเร ือนที ่ม ีน ้ำประปา               
ใช้และมีปริมาณต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
 1. ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป                    
 2. ร้อยละ 80.00 – 89.99   
 3. ร้อยละ 70.00 – 79.99   
 4. น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
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3 

1 
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คำอธิบาย: 
1. วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
กรรมการ 4 คน สุ่มตัวอย่าง คนละ 3 ราย รวมเป็น 12 คน ให้หาค่าว่ามีน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง กับไม่มีน้ำใช้ตลอด 24 ชั่วโมงของ           
ปี 2564 (เช่น ในรอบ 365 วัน จะต้องไม่มีน้ำประปาแตก น้ำหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจำนวน 12 คน เป็นร้อยละ เช่น น้ำ 24 ชั่วโมง 
8 คน ไม่ไหล 24 ชั่วโมง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
2. น้ำประปา รวมถึง น้ำประปาภูเขา หรือประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๓ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการ
ส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง และคำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 

หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา ตัวชี้วัดที่ 77 – 80 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 77 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางประอรรัตน์  กาญจน์ธนภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
                                                                     โทร 02-2419000 ตอ่ 5321 
                  2. นายมนสวรรค์  สืบศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ต่อ 5323 

                                                                                                                  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02-2419000 ต่อ 5323 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

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

 
 
 
 
 

77. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของสถานศึกษา  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (สำนัก/
กอง/หน ่วยงานที ่ ร ับผ ิดชอบภารก ิจด ้าน
การศึกษา)ดำเนินการบูรณาการแผนพัฒนา
ก า ร ศ ึ ก ษ า  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง เพื ่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๓. คณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ ว น ท้ อ ง ถิ ่ น พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม        100           
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม        5       
คะแนนที่ได้ 



 
๑๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 

 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก/
กอง/หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบภารกิ จด้ าน
แ ผ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ )  น ำ โ ค ร ง ก า ร /
กิ จกรรม  ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จาก
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ดำเนินการ ๔ - ๕ ขั้นตอน 
๒. ดำเนินการ ๒ - ๓ ขั้นตอน 
๓. ดำเนินการ ๑ ขั้นตอน 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
หากผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเรียงตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕ เท่านั้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานศึกษา             
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม  
การกีฬา การส่งเสริมเพื ่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั ้งในเด็ก และเยาวชน ผู ้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง และคำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 

หน่วยย่อยที่ 1  การศึกษา ตัวชี้วัดที ่77 - 80 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
กลุ่มที่ 1 การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตัวชี้วัดที่ 78 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายพลวัฒน์  การุญภาสกร    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                                                     โทร 02 241 9000 ต่อ 5341 
                   2. นางสาวชฎาธาร  มะลินิล             นักวชิาการศึกษาชำนาญการ โทร 02 241 9000 ต่อ 5342 

                                                                                                                    หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 5341 – 42 
 
 

คะแนนเต็ม        5    
คะแนนที่ได้ 



 
๑๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
78 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1.  ประกาศใช ้ มาตรฐานการศ ึ กษาของ
สถานศึกษาในแต่ระดับ 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
3. เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศ ึ กษาภายในสถานศ ึ กษาแต ่ ละระดับ              
กรณี สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีผลการบันทึก
ข ้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
4. กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 
5. ผลการรายงานการประเม ินตนเองของ
สถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 
2. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.4/ว 806 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
4. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕61 
5. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

78. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กำหนด/
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
 2. สถานศึกษาในสังก ัดทุกแห่งจ ัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และดำ เน ินการตามแผนพ ัฒนากา รจั ด
การศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 ๔ .  ให ้ อ งค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ อ งถิ่ น
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
 ๕. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
(กรณีสถานศึกษาระดับปฐมวัย หมายความรวมถึง
การบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด ็กปฐมวัย              
ตามมาตรฐานชาติ) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. จำนวน ๔ รายการขึ้นไป 
2. จำนวน ๓ รายการ 
3. จำนวน ๒ รายการ 
4. จำนวน 1 รายการ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
ยกเว้น (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีสถานศึกษาไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน หรือ 
         (2) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ไม่ต้องประเมิน หรือ  
         (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ 3 คือ ศาสนสถานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
         (4) สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 
๑๖ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
กลุ่มที่ 2  การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 79 – 80 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
      โทร. 08 8252 6496 
  2. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      
      โทร. 08 1925 0316 
                                                                         หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 5312 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

79 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลนักเรียน  
2.  ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรือ
อุปกรณ์อ่ืน  
3. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/คำสั่ง  แต่งตั้ง ครู
สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น/โรงเร ียนในส ังก ัดม ีนโยบาย                 
รับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบ ัญญ ัต ิ การจ ัดการศ ึกษาส ํ าหรับ              
คนพิการ พ.ศ. 2551 ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คำอธิบาย: 
1. ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขึ้นไป 
2. ยกเว้นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษ ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
สู ่ความเป็นเลิศ เช่น หลักสูตรความเป็นเลิศ
ทางด ้ านว ิชาการ ด ้ านดนเตร ี  ด ้ านก ีฬา                      
ด ้านศ ิลปะ ด ้านว ิชาช ีพ ฯลฯ ให ้ต ัดฐาน                 
การประเมินได ้
3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มี
สภาพความบกพร่องใน ลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะ
ทางด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ภาษา หรือสติปัญญา ไม่สามารถปฏิบัต ิ ได้
เหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมทั่วไป ซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือสมอง 
โยเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ก ็ได ้ ด ้านการจัด
การศึกษาต้องจัดให้มีการเรียน การสอนที่ต่างไป
จากเด็กปกติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพของความบกพร่องของเด็ก 
 

79. โรงเร ียนในสังกัดมีการจัดการเร ียน          
การสอนนักเร ียนที ่ม ีความต้องการพิเศษ         
เรียนรวม 

มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการประกาศนโยบายการรับนักเรียน 
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

 2. มีข้อความปรากฏในประกาศรับสมัคร 
ว่ารับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
ด ้วย  หร ือคำอ ื ่นท ี ่ส ื ่อความหมายล ักษณะ
เดียวกัน 
 3. ม ีการสนับสนุนด้านอัตรากำล ังครู
สำหรับรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

 4. มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื ่อการ
เร ียนการสอน และอุปกรณ์อื ่นๆ ที ่จำเป็น
สำหรับนักเรียนที ่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวม 
 5. มีระบบการคัดกรองนักเรียน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 3 - 4 รายการ  
2. ดำเนินการ 2 รายการ 
3. ดำเนินการ 1 รายการ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม       10 
คะแนนที่ได้ 



 
๑๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

80 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หลักสูตรสถานศึกษา /แผนการจัดการเรียน
การสอน  
2. คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือสั่งการ 
3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
4. ภาพถ่าย/มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
5. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  มท 0816.3/ว 877 ลงว ันที่              
3 พฤษภาคม 2559  เร ื ่อง โครงการโรงเร ียน
พอเพียงท้องถิ่น  
2.หน ั งส ือกรมส ่ งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0816.3/ว 2074 ลงวันที่                  
11 ตุลาคม 2559  เรื่อง โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 
3. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ด ่วนมาก ที่  มท 0893.2/ว 334 ลงว ันที่                  
16 กุมภาพันธ์ 2559  เรื ่อง การนำหลักสูตร              
โตไปไม่โกงไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา           
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ที่ มท 0816.3/ว 810 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  
และหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0816.3/ว 784  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื ่อง หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 
2446 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563  
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว 1941 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
และหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษา
ปลอดบุหรี ่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0816..3/ว 2040 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

80. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ม ีการบ ูรณาการการจ ัดการเร ี ยนการสอน                 
หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ม ีการนำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณการการจัดการเรียนการสอน 
เช่น เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น             
เป ็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย ์การเร ียนรู้           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
 2. มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
 4. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ด้านสาธารณภัยในสถานศึกษา 
 5. มีการนำ 7 มาตราการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน 
 6. กิจกรรม/โครงการอื ่น ๆ ที ่ส ่งเสริม
ทักษะการดำรงชีวิติ คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธาณะ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (1 กิจกรรม ให้นับเป็น 1 รายการ) 
เช่น เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ,โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น /เป ็นโรงเร ียน
ต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
ระบุ…………………………………………………………… 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 รายการขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 รายการ 
3. ดำเนินการ 1 รายการ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๘ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. ประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง 
2. มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย 
    2.1 กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.2 การบริหารจัดการเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.3 จัดสภาพแวดล้อมตามกฎหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.4 สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ 
    2.5 นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.6 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 
    2.7 มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
 
 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 - 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ        
เพ่ือสร้างสุขภาวะในท้องถิ่น 
หน่วยย่อยที่ 2 สาธารณสุข ตัวช้ีวัดที่ 81 - 87 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 81 – 85 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น      โทร. 08 1292 9595 
                  2. นางสาวสุจติรา ดาวเรือง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 1301 3994 
                  3. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 09 1062 3535 
                                                           หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 7225 
ตัวช้ีวัดที่ 86 – 87 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม           
                             กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางปรียานุช บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร. 08 9111 4937   
                 2. นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        โทร. 08 0401 6801 
                                                     หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 025904257 ต่อ 4258 - 4390 
    

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น โดยให้ท ีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 

81. จำนวนก ิจกรรมที่ องค ์กรปกครอง             
ส ่วนท ้องถ ิ ่นดำเน ินการเพ ื ่ อให ้ความรู้                
แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม    35    
คะแนนที่ได้ 



 
๑๙ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 

 

3. หน ั งส ือขอความร ่วมม ือจากหน ่วยงานที่                         
จัดกิจกรรม 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู ้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 

 
5 
3 
1 
0 

คำอธิบาย : 
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล) 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น โดยให้ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0819.3/ว 4300 ลงว ันที่                       
21 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 2320 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2562  
3. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                    
ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว 1941 ลงว ันที่                   
26 มิถุนายน 2561  
4. หน ังสือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0819.3/ว 3811 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562  
5. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น               
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่14 ธันวาคม 2561  
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 4381 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2562  
7. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
จัดการอบรมผู ้ประกอบกิจการและผู ้ส ัมผัส
อาหาร 

82. จำนวนกิจกรรมที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตร ียม                   
ความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่
ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่การให้ความรู้) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

8. ค ู ่ ม ือพระราชบ ัญญ ัต ิการสาธารณสุข                    
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

คำอธิบาย 
1. การนับจำนวนกิจกรรมหากใน 1 โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น  มีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                 
การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การฉีดพ่น              
หมอกควัน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกัน              
โรคขาดสารไอโอดีน การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ  การตรวจหามะเร็งเต้านม การให้บริการด้านทันตกรรม  เป็นต้น สามารถแยกนับเป็น         
รายกิจกรรมได้ 
2. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า     
(สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ 
3. โรคไม่ติดต่อ หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเ ชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้     
ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ จาม                       
น้ำ อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์  แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การดื่ม สูบบุหรี่                
ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม             
โป่งพอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง 
4. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื ้อชนิดใหม่ๆ ที ่มีรายงานผู ้ป่วยเพิ ่มขึ ้นในระยะประมาณ 
20 ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที ่เกิดขึ ้นใหม่ในที ่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่                     
เพ่ิงจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกท่ีหนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา  
5. โรคติดต่อที ่เกิดจากเชื ้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่  h1n1 2009                 
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส 
6. โรคติดต่อที ่พบในพื้นที ่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที ่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น                
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส 
7. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมาระบาดอีก 
เช่น ไข้ชิคุนกุนยา 
8. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา 
9. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
10. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) 
11. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  (SOP) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพร่ทางเว ็บไซต์ ขององค ์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น โดยให้ท ีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data  
5. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น 
ต ู ้ เย ็นเก ็บว ัคซ ีน เทอร ์ โมม ิ เตอร ์  กระติก                       
กล่องโฟม Ice pack Data Logger  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบ ัญญัต ิการจ ัดสว ัสด ิภาพสัตว์               
พ.ศ. 2557 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6. ค ู ่ม ือแนวทางการบร ิหารจ ัดการสถาน
สงเคราะห์สัตว์  
7. คู ่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค             
พิษส ุน ัขบ ้าในส ัตว ์สำหร ับองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 

83. การบริหารจัดการการป้องก ันโรคพิษ          
สุนัขบ้าในท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นท่ี 
 2. มีการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ ่น/เทศ
บัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
สัตว์ในที่สาธารณะ 
 3. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า        
ในสัตว์  
 4. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้มีสถาน
สงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์
สัตว์อ่ืน) 
 5. ม ีการจ ัดให ้ม ีระบบลูกโซ ่ความเย็น 
(Cold Chain system) สำหรับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า     
 6. มีการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ
หรือด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า  
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 5 – 6 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 - 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 – 2 ข้อ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
1. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที ่จะทำให้ว ัคซีนอยู ่ในอุณหภูมิที ่ถ ูกต้องเหมาะสม                         
ตลอดเวลาทั ้งในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขั ้นตอนในขณะให้บริการที ่ต ้องนำวัคซีนที ่มีอยู ่ในสภาพ                                  
ที่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายสัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อความร้อนความเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที ่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู ้ผลิตจนถึงผู้ใช้                  
+2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 
2. วัคซีน หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
3. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกท่ีมีเจลข้างใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอาไว้ใช้เหมือนน้ำแข็ง 
4. Data logger หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้กำหนดการทำงาน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิ          
ในช่วงตั้งแต่ - 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
5. กรณีการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และมีการดำเนินการในศูนย์ เช่น การฉีดวัคซีน                       
การทำหมันสุนัข ให้ได้ 5 คะแนน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. หนังสือขอรับการสนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (ฉบ ับท ี ่  2)                
พ.ศ. 2561 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่ มท 0810.8/ว 12 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562  
3. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว 81 ลงว ันที่                    
9 มกราคม 2562  
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว 3204 ลงวันที่          
9 ตุลาคม 2561  

84. จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุน
ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนใน
การตรวจสุขภาพของประชาชน 
 ๓. สน ับสน ุน อาสาสม ัครสาธารณสุข
ประจำหมู ่บ ้าน (อสม.)  ให ้บร ิการครบทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  
 4. มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ทั้งใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือร่วมกับ
หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืน 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 - 4 ข้อ 
2. ดำเนินการ  2 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจําตําบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที ่ เร ียกชื ่ออย่างอื ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งให้บริการแก่ประชาชนทั ่วไป                                           
หรือ  สถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงาน 
อื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
ข้อมูลปัจจุบัน:  มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน                
57 แห่ง ใน 24 จังหวัด  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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85 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ หรือ
สามารถเปิดดูจากเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในวันตรวจประเมินฯ) 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม  
5. หนังสือขอรับการสนับสนุน 
ระเบียบ/กฎหมาย: 
1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ      
พ.ศ.2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว 776 ลงวันที่ 16 เมษายน 
2564 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
คำอธิบาย:   
1. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
2. นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จะต ้องลงนามโดยผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  เช่น                      
การกำหนดให้มีสถานที ่เขตปลอดบุหรี ่ตาม
กฎหมาย มีระบบการช ่วยเหลือหร ือส ่งต่อ
ประชาชนท ี ่ประสงค ์จะลด ละ เล ิกบ ุหรี่   
และประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง    
3. จัดให้มีสถานที่สาธารณะในพื้นที ่เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตภัณฑ์
ยาส ูบ อาท ิ  สถานท ี ่ทำงาน สถานศ ึกษา 
สถานบริการสาธารณสุข สถานที่สาธารณะที่ใช้
ประโยชน ์ร ่วมก ัน (สถานที ่ออกกำล ังกาย  

85. องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น ในการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ค วบค ุ มผล ิ ต ภ ัณ ฑ ์ ย า สู บ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุม
ผล ิตภ ัณฑ ์ยาส ูบ และประชาส ัมพ ันธ ์ ให้
ประชาชนรับทราบ 
 2. แต่งตั ้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ยาสูบในพ้ืนที่                           
 3. กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็น                      
เขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หรือช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นท่ี 
 5. การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภค
ยาสูบในพ้ืนที่ 
 6. บูรณาการความร่วมมือในการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 7. จัดให้มีหรือสนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่
หรือระบบการส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการลด ละ เลิกบุหรี่ 
 8. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื ่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชน ผ่านการประชุม/อบรม/
สัมมนา/จัดแสดงนิทรรศการให้แก่ประชาชน       
ในพ้ืนที่    
 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. ดำเนินการ 6 รายการขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 4 รายการ 
3. ดำเนินการ 2 รายการ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

สวนสาธารณะ)โดยมีการติดแสดงเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  
4. การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบใน
พื้นที่ เช่น การเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ใน
บริเวณที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
การออกตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมาย
ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ
กับร้านค้าในการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. การบูรณาการความร่วมมือในการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  
เช ่น สำนักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด/อำเภอ                   
ผ ู ้นำช ุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ ้าน สถานบร ิการสาธารณสุ ข ตำรวจ 
สื่อมวลชนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อต่าง ๆ 
เพื ่อสร้างการรับรู ้ให ้แก่ผู ้ค ้าและประชาชน 
ในพื ้นที่ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์ฯ   
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
2. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส ิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น แต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจาก
คณะกรรมการ 
3. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นที ่มีลายมือชื ่อจากคณะกรรมการ  
หรือ หนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คู ่มือมาตรฐานการปฏิบัต ิงานการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP : EHA) 

86. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 1000 – 4000 
มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
  การจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหาร (EHA 
1000) 
  การจ ัดการค ุณภาพน ้ำบร ิ โภค (EHA 
2000) 
  การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3000) 
  การจัดการมูลฝอย (EHA 4000) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับเกียรติบัตร) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 
2. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับพื้นฐาน) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 
3. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. ไม่มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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คำอธิบาย 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 1000 – 4000 มีดังนี้ 
    1.1 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1000) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (EHA 1001) 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA 1002) 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (EHA 1003) 
    1.2 การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (EHA 2000) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย อปท.)  (EHA 2001) 
           - การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)  (EHA 2002) 
           - การจัดการคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ น้ำดื่มบรรจุขวด (EHA 2003) 
    1.3 การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3000) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการส้วมสาธารณะ (EHA 3001) 
           - การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3002) 
    1.4 การจัดการมูลฝอย (EHA 4000) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการมูลฝอยทั่วไป  (EHA 4001)  



 
๒๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
           - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA 4002) 
           - การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA 4003) 
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
3. การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริก ารอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ตามมาตรฐานกระบวนการที่กำหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) โดยสามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการและไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป 
หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะเทศบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
               2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาคิดคะแนนได้ 

87 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
2. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส ิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นแต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจาก
คณะกรรมการ 
3. เอกสารสร ุปผลการประเม ินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ี ่ ม ีลายม ือช ื ่ อจาก
คณะกรรมการ หรือ หนังสือรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คู ่มือมาตรฐานการปฏิบัต ิงานการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) 
 

87. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000 – 9000 
มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 
5000) 
 การจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000) 
 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(EHA 7000) 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 
8000) 
 การบังคับใช้กฎหมาย (EHA 9000) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับเกียรติบัตร) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 
2. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับพื้นฐาน) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป  
3. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. ไม่มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5000 – 9000 มีดังนี ้
    1.1 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 5000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก่ 
           - การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 5000) 
    1.2 การจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000)          
    1.3 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก ่
           - การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000)         
    1.4 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 8000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก่ 
           - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 8000) 
    1.5 การบังคับใช้กฎหมาย (EHA 9000) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
           - การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (EHA 9001)   
           - การออกหนังสือรับรองการแจ้ง (EHA 9002) 
           - การออกใบอนุญาต (EHA 9003)  
           - การออกคำสั่งทางปกครอง (EHA 9004) 
           - การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี (EHA 9005) 
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
3. การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดำ เนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ตามมาตรฐานกระบวนการที่กำหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) โดยสามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการและไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป 
หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะเทศบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
               2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาคิดคะแนนได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 3  คุณภาพชีวิตยุคโควิด 19 ตัวชี้วัดที่ 88 – 89 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เป้าหมาย: เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))  
ตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาในพ้ืนที่ในระบบองค์รวมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 084 848 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 095 669 3645 
                                                            หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2312,2322 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/              
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพ่ิม 
2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับ
งบประมาณรายจ่าย 
3. การรายงานผลต่อผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือผู้
กำกับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 0767 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

88. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
สำหร ับเจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในการ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีค่าป่วยการชดเชยการงานของ อ.ป.พ.ร. /
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงสำหรับเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานใน
สถานที่ควบคุม 
 2. จัดให้มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน           
เช่น เครื ่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื ่องพ่นยา              
ฆ่าเชื้อโรค 
 3. มียา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุอุปกรณ์         
ที่ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ 
 4. จัดให้มีเครื่องแต่งกาย วัสดุอื ่นที่จำเป็น      
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิด
จมูกฯลฯ 
 5. จัดให้มีค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
ควบคุม/กักกัน (ต้อง ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าเบี้ยเลี้ยง) 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 4 - 5 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 - 2 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย:  
กรณีการดำเนินการไม่ตรงกับการดำเนินการข้อ 1 - 5 แต่เป็นการดำเนินการในลักษณะหรือคล้าย ๆ กัน ให้เทียบเคียงเพ่ือให้คะแนนได้
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ 
คำอธิบาย: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

คะแนนเต็ม         10      
คะแนนที่ได้ 



 
๒๙ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

89 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/              
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพ่ิม 
2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับ
งบประมาณรายจ่าย 
3. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้กำกับ
ดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 ข้อ 12 และข้อ 16 (2) 
2. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่า
ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 ข้อ 7 และข้อ 8 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
เร ื ่อง ซ ักซ ้อมแนวทางการให ้ความช ่วยเหลือ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หมายเหตุ :  ประเม ินท ุกองค ์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

89. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ช่วยเหลือสำหรับผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบจาก
มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาด                  
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในการดำเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 หร ือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19))  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1.  ม ี การ ใช ้ จ ่ ายด ้ านแรงงานหรือ
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ (ระบุด้วยว่าใช้
จ่ายอะไร....................) 
 2. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คุณภาพชีว ิตอันเกิดจากได้ร ับผลกระทบ             
ผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค 
 3. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คุณภาพชีว ิตอันเกิดจากได้ร ับผลกระทบ            
ผู้มีรายได้น้อยในด้านการครองชีพตามความ
จำเป็นที่ไม่ใช่ข้อ 2. 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 3 ข้อ 
2. ดำเนินการ 2 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๓๐ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 - 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ตัวชี้วัดที ่90 - 91 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายกฤษดา สมประสงค์       ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                     โทร. 08 9280 2115 
                2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-241900 ต่อ 4131 
                                                       หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  โครงการท ี ่ม ี การดำเน ินการจร ิ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.  รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับที ่ 2                  
(พ.ศ. 2556) 
2.  กฎกระทรวงกำหนดส ิ ่ งอำนวยความ
สะดวกในอาคารสำหรับผู ้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
3. คู ่ม ือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท 0891.3/ว 145 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2549 
 
 

90. จำนวนก ิจกรรมท ี ่อ งค ์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ย
ความพิการ) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดงาน/กิจกรรมที่องค์กรปกครอง      
ส ่วนท้องถิ ่นที ่ เอ ื ้อให้คนพิการสามารถเข้า
ร่วมงานหรือกิจกรรมได้ 
 2. มีสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่อยู่ในทำเลที่
เหมาะสม ผู้พิการสามารถเดินทางเข้าร่วมงาน/
กิจกรรมได้อย่างสะดวก 
 3. มีการอำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการที่จะเข้าร่วมงาน/กิจกรรม เช่น การจัด
พาหนะบริการรับ - ส่ง การเตรียมความพร้อม
รถเข็นสำหรับบริการคนพิการ การเตรียมหน่วย
แพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู ้พ ิการที ่เข ้าร ่วมงาน             
เป็นต้น 
 4.  ม ี ก า ร เ ผ ย แ พร ่ ข ้ อ ม ู ล ข ่ า ว ส า ร
ประชาส ัมพ ันธ ์ในงาน/ก ิจกรรมที ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการให้คนพิการ 
เช่น เสียงตามสาย โปสเตอร์อักษรเบลล์ล่ามมือ
แปลภาษา 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 – 4 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม      10  
คะแนนที่ได้ 
 



 
๓๑ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารสำหรับคนพิการ จัดหาอุปกรณ์ การพาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ การไปเยี ่ยม          
คนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นต้น 
3. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  โดยกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว 

91 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ 
3. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
หรือสนับสนุน ซึ ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
5. สำเนาโครงการ 
6. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัด
กิจกรรม 
7. รายงานผลการดำเนินงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พ ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
2. คู ่ม ือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 4273 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 

91. การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
อาคารสถานท ี ่ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถ ิ ่นให ้ม ีส ิ ่ งอำนวยความสะดวกขั้น       
พื้นฐานสำหรับคนพิการ  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ด้านอาคารสำนักงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบด้วย 
ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได             
ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ  
 2. ด้านอาคารหรือพื ้นที ่สาธารณะ (เช่น
ศูนย์บริการคนพิการ สวนสาธารณะ อาคาร
หอประชุม ฯลฯ) ที่อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ขั ้นพื ้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประกอบด้วย ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาด              
และลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ  
 3. ด้านการส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื ่น ๆ จัดทำสิ ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพล
ภาพในพื้นที่ของหน่วยงานหรือในพื้นที่ที่อยู่ใน          
ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
เช่น การประชาสัมพันธ์การออกประกาศ การ
ขอความร่วมมือ เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีการจัดทำกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน 
2. มีการจัดทำกิจกรรม 2 ด้าน 
3. มีการจัดทำกิจกรรม 1 ด้าน 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๓๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 

- มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ 

- มีบริการพิเศษสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะ มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ 

- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งท่ีเพียงพอสำหรับการให้บริการ 

- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ 

- มีช่องทางสำหรับการใช้ลิฟต์ให้ผู้พิการ 

- มีห้องน้ำสาธารณะที่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

- มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยมีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 4 ส่งเสริมผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ 92 - 94 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 92 – 93 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
ตัวช้ีวัดที่ 94 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น        โทร. 08 1292 9595 
                   2. นางสาวสจุิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 1301 3994 
                   3. นางสาวภชัร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1062 3535 
                                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 7225 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

92 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. รายงานผลการดำเน ินการ  เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

92. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้จ ัดทำ
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1 .  ด ้ านการ เตร ี ยมความพร ้อมของ
ประชากรเพื ่อวัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการ
การศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ส ังคมหรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม      15 
คะแนนที่ได้ 



 
๓๓ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  มีการเผยแพร่ทางเว ็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติผ ู ้ส ูงอายุ พ.ศ. 2546                
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2553 
2. มาตรฐานการดำเนินงานด้านผู ้ส ูงอายุ                 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่             
4 มกราคม 2561 
คำอธิบาย: 
ก ิจกรรมต ้องเป ็นไปตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถ ิ ่นได ้จ ัดทำและส ่ งให ้จ ั งหว ัดแล้ ว                         
น ับรวมทั ้งก ิจกรรมที ่ ใช ้งบประมาณของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  และไม ่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช ุมชนตระหน ักถ ึ งความจำเป ็นของการ
เตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการ
ออมในครัวเรือน ฯลฯ 
 2. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู ้สูงอายุ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม 
ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ผู ้สูงอายุ               
ม ีบร ิการอาสาสม ัครด ูแลผ ู ้ส ูงอาย ุ  สร ้าง
เครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 3. ด้านการคุ ้มครองทางส ังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการ
ด้านรายได้พื้นฐาน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 
ประชาสัมพันธ์ให้ผ ู ้ส ูงอายุทราบถึงส ิทธิหรือ
สวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ  จัดให้บริการ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ตามความจำเป็น ฯลฯ 
 4. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้าน
ผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
เช ่น ประสานงานผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ หร ือส ่วน
ราชการที ่เกี ่ยวข้องมาให้คำแนะนำปรึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที ่มีการจัดฝึกอบรมเกี ่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ  
 5. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด ้านผู ้ส ูงอายุ เช ่น จัดทำและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู ้ส ูงอาย ุให้ถ ูกต้องและทันสมัย 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. จัดทำกิจกรรม 3 - 5 ด้าน 
2. จัดทำกิจกรรม 2 ด้าน 
3. จัดทำกิจกรรม 1  ด้าน 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๓๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

93 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน 
2. เอกสารรายงานฐานข ้อม ูลผ ู ้ส ู งอายุ              
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ  
3. ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
4. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุลงในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้ วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2552            
ถึง (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2562 หมวด 3 (ข้อ 9) 
2. มาตรฐานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ  

93. การจัดทำฐานข้อมูลผู ้สูงอายุของเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม 
3.  ม ีการจ ัดทำฐานข ้อม ูลแต ่ ไม ่ครบถ ้วน 
ครอบคลุม  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน 

94 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. หนังสือขอความร่วมมือในการประสานการคัด
กรองหรือการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL)  
๒. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ผ่านเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสอืที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี ่ยวกับการดูแล
ผ ู ้ส ูงอาย ุท ี ่ม ีภาวะพึ ่งพิงในระยะยาว และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน 
และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท ๐๘๑๙.๒/ว 899 ลงวันที่               

94. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในเขตพื้นที่ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที ่มีภาวะ
พ่ึงพิง 
 2. มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วย
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
หรือมีการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3. มีอาสาสมัครดูแลผู ้ส ูงอายุที ่มีภาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนที่  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๓๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
18 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำอธิบาย : 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง : ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธล 
แบบประเมินดัชนีบาร์เธล (ADL) : เกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel  
ADL index) โดยการจำแนกกลุ ่มผู ้สูงอายุเพื ่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 

 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต ตัวชี้วัดที ่77 – 96 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 5 พัฒนาเด็กและเยาวชน  
ตัวช้ีวัดที่ 95 - 96 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 4131   
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131          

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

95 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลน
หรือแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร ้างองค ์กรกลไกการป ้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เมืองพัทยา 
 
 
 

95. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ดำเน ินการจัดให้มี 
เพื ่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา                        
หรือออกกำลังกาย  
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 ของจำนวนหมู ่บ ้าน/ช ุมชนในองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และอยู ่ในสภาพพร้อมใช้             
และ มีการบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50.00 ของจำนวนหมู ่บ้าน/ชุมชน ใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมี
การบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีลานกีฬา/
สนามกีฬา ในพื้นที ่หมู ่บ้าน/ชุมชน น้อยกว่า   
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คะแนนเต็ม      10 
คะแนนที่ได้ 



 
๓๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50.00 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบำรุงรักษา
อย่างสม่ำเสมอ หรือไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬา                
แต่สามารถใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ที ่มีอยู ่ใน
พ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
0 

คำอธิบาย: 
1. สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ หมายถึง  สนามกีฬาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือ
ออกกำลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีตหรือ
แอสฟัลต์ ฯ และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน 
2. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร 
3. ให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้ 
4. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งท่ีใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น 
5. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง.....แห่ง  ใช้ได้...... แห่ง ใช้ไม่ได้.....แห่ง (ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ 5 ด้วย) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น องค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา 
2. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลัง
กายหรือการเล่นกีฬา 
3. บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย 
4. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 
5. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
6. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมิน ฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร ้างองค ์กรกลไกการป ้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เมืองพัทยา 

96. จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา 
 2. มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรม/
สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล ่นก ีฬา                
ตามความสนใจของประชาชน 
 3. มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ
ออกกำลังกาย  
 4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา ไม่น้อยกว่า 2 โครงการในแต่ละป ี
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 4 ข้อ  
2. ดำเนินการ 3 ข้อ  
3. ดำเนินการ 1 – 2 ข้อ  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ในการดำเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตาม                      
ความเหมาะสม อำนาจหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจดำเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไว้ 
2. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น  
    2.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   
    2.2 มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีตั้งไว้ 
    2.3 มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน 
    2.4 มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำ ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 
    2.5 มีการจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย เช่น จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน              
มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดทำบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่าว  
    2.6  มีการจัดทำบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย 
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกำลังกาย เช่น 
    3.1  การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน 
    3.2 การจัดแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด  
    3.3 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 
    3.4 การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
    3.5 การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้คำแนะนำ ในการเล่นกีฬา 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 



 
๓๘ 

หน่วยที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
ตัวชี้วัดที่ 97 – 100 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้าน 
กิจการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
หน่วยย่อยที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ ตัวช้ีวัดที่ 97 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

97 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจาก
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เป ิดด ูจากเว ็บไซต์จร ิงในวันตรวจ
ประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

97. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. อาชีพเกษตรกรรม  
 2. อาชีพปศุสัตว์ 
 3. อาชีพการทำอาหาร 
 4. อาชีพคหกรรม 
 5. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 6. อาชีพการบริการ 
 7. อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ดำเนินการ 3 ประเภทอาชีพขึ้นไป  
2. ดำเนินการ 2 ประเภทอาชีพ 
3. ดำเนินการ ๑ ประเภทอาชีพ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมทำการตลาด การส่งเสริม                   
การทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
    

คะแนนเต็ม        20 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม      5   
คะแนนที่ได้ 



 
๓๙ 

หน่วยที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ตัวช้ีวัดที่ 97 – 100 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวช้ีวัดที่ 98 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายกฤษดา สมประสงค์         ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต   
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 
2. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
5. รายงานประจำปี 
6. ภาพถ่ายกิจกรรม 
7. ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

98.  สน ับสน ุนหร ือจ ัดให ้ม ีการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำแผ่นพับ 
 2. มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ            
เช่น นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร 
 3. มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
 4.  ม ีการเผยแพร ่แหล ่งท ่องเท ี ่ยวทาง
วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน  
 5. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุ
โทรทัศน์/ทางเคเบิ้ลทีวี  
 6. มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
 7.  ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ท ี ่พ ัก/แหล่ง
ท่องเท ี ่ยวผ ่านแพลตฟอร ์มออนไลน ์  เช่น 
Airbnb Agoda สถ. ชวนเที่ยว เป็นต้น 
 8.  ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ท ี ่พ ัก/แหล่ง
ท่องเที ่ยวผ่านสื ่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line 
Facebook เป็นต้น 
 9. มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP 
หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ  
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม       5 
คะแนนที่ได้ 



 
๔๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง  
    1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ  สวนรุกขชาติ 
สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น 
    1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ กำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 
    1.3 แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชสำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น  
    1.4 แหล่งท่องเที่ยวที่เกี ่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้                 
ภาษาพูด วรรณคดีพ้ืนบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ำ  โฮมสเตย์ เป็นต้น 
    1.5 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน้ำ ศูนย์วัฒนธรรม                
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น 
    1.6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพระราชดำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี ้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย                  
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น   
    1.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน้ำแร่ เป็นต้น  
    1.8 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ ทางเว็ บไซต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย 
ร้านอาหาร สินค้า/ของที่ระลึก ที่พักค้างแรม การนำเที่ยว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง          
เป็นต้น 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีแหล่งท่องเที ่ยวให้ตัดฐาน                 
การประเมิน 

หน่วยที่ 3  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ตัวช้ีวัดที่ 97 – 100 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 3 ส่งเสริมการตลาด ตัวช้ีวัดที่ 99 – 100 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :   1. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์            ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น        โทร. 08 1292 9595 
                   2. นางสาวสจุิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   โทร. 08 1301 3994 
                   3. นางสาวภชัร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1062 3535 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 7225 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

99 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น  โ ดย ให้              

99. การจัดทำฐานข้อมูลตลาด 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดในพ้ืนที่ 
 2. มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเกี่ยวกับตลาด
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม      10   
คะแนนที่ได้ 



 
๔๑ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเช ิงประจ ักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 
2551  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1078 ลงวันที่ 
17 เมษายน 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2592 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2560 

 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดในเว็ปไชต์หลัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. มีการรายงานข้อมูลให้จังหวัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. มีฐานข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมครบถ้วน 
2. มีการสำรวจ มีการออกใบอนุญาต และ             
มีฐานข้อมูลตลาดแต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
3. ไม่มีการสำรวจ แต่มีการออกใบอนุญาต          
และมีฐานข้อมูลตลาดแต่ย ังไม ่ครอบคลุม 
ครบถ้วน 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
    1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร                         
สิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 
    1.2 ตลาดที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย 
2. ใบอนุญาตดำเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
100 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด 
2. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร 
3. มีการเผยแพร่ทางเว ็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น โดยให ้ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
จ ัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชนเป็นผู้สนับสนุน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1571 ลงวันที่                  
17 เมษายน 2562 

100. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ใน
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้
มาตรฐาน ใน 7 ด้าน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการครบ 6 - 7 ด้าน 
2 .ดำเนินการ จำนวน 4 - 5  ด้าน 
3. ดำเนินการ จำนวน 2 – 3 ด้าน  
4. ดำเนินการ 1 ด้าน หรือไม่มีการดำเนินการ 
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๔๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1041 ลงวันที่                
15 มีนาคม 2562 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 
31 มกราคม 2561 

 
 
 
 

คำอธิบาย : 
1. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี 2 ประเภท หมายถึง 
    1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 
    1.2 ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม  
หรือที่รองรับมูลฝอย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ไม่มีตลาด สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ต้องมีการสำรวจตลาดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
3. มาตรฐานตลาด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 
   3.1 ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีที่จอดรถ 
   3.2 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทำความสะอาดอยู่เสมอ                      
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่อบนพ้ืนตลาด 
   3.3 ด้านการจัดการน้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน้ำเสียเป็นชนิดรางปิด และมีตะแกรงเหล็กปิด 
สำหรับรางระบายน้ำรอบตลาด 

    3.4 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีมีสบู่หรือน้ำยาล้างมือ
สำหรับทำความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีบ่อดักไขมัน และระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
   3.5 ด้านผู้จำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
   3.6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้า เพื่อนำมา
ปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ 
   3.7 ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือ
มาตรฐาน) มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam , No Plastic)  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใด                                   
ที่ไม่มีตลาดในสังกัด ไม่ต้องประเมิน 
 
 

 
 
 
 



 
๔๓ 

หน่วยที่ 4  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หน่วยย่อยที่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 101 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                               กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม 
          และภูมิปัญญาท้องถิ่น โทร 02-2419000 ต่อ 418 
                   2. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ต่อ 418 
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9021 ต่อ 403 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำฐานข้อมูล 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 5)     
พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 
๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) 

101. การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. มีการจัดทำฐานข้อมูลภ ูมิป ัญญาท้องถิ่น               
ไม่น้อยกว่า 5 ด้าน และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 
1  ช่องทาง 
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลภ ูมิป ัญญาท้องถิ่น                
ไม่น้อยกว่า 4 ด้าน และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 
3. มีการจัดทำฐานข้อมูลภ ูมิป ัญญาท้องถิ่น               
ไม ่น ้อยกว ่า 1 - 3 ด ้าน และมีการเผยแพร่               
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พื้นความรู้ความสามารถที่ผ่านกระบวนการคิดโดยใช้สติปัญญาของคนในท้องถิ่น มีการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย 
2. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
 2.1 ด้านเกษตรกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการกสิกรรม/การปศุสัตว์/การประมง/การป่าไม้  
เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 2.2 ด้านหัตถกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานฝีมือหรืองานช่างที่ทำด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ใช้เครื่องจักรเป็น
องค์ประกอบหลักในการผลิต  
เช่น งานจักสาน, งานแกะหนังตะลุง, งานทอผ้าด้วยมือ, งานเย็บปักถักร้อย, การทำหัวโขน เป็นต้น 
 2.3 ด้านอุตสาหกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานที่ใช้ทุน แรงงาน และเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลัก 
ในการผลิต โดยมีเป้าหมายการผลิตสิ่งของเป็นจำนวนมากเพ่ือการค้า และรวมถึงงานด้านการบริการ  
เช่น การทำเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป (โต๊ะ/ตู้), การแปรรูปสิ่งต่าง ๆ จากยางพารา เป็นต้น 
 2.4 ด้านการแพทย์ไทย คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน  

คะแนนเต็ม       5   
คะแนนที่ได้ 



 
๔๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

เช่น การหัตถเวชกรรมไทย (การนวดไทย/การนวดประคบสมุนไพร), การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค,  
การผดุงครรภ์พ้ืนบ้านโดยหมอตำแยชาวไทยมุสลิม (โต๊ะบิแด)  เป็นต้น 
 2.5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
เช่น การบวชป่า, การสืบชะตาแม่น้ำ, การทำแนวปะการังเทียม, การอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น 
 2.6 ด้านศิลปกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาต่าง ๆ  
เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, นาฏศิลป์, ดนตรี, ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การละเล่นพื้นบ้านและการนันทนาการ  
เช่น การขับร้องเพลงอีแซว, ลำตัด, ลิเก, หมอลำ, โนรา เป็นต้น  
 2.7 ด้านภาษาและวรรณกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการใช้ภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  
เช่น ภาษาโบราณ, ภาษาถิ่น, หนังสือ, ตำรา, ตำรับอาหาร, งานประพันธ์/บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง , เรื่องสั้น, นวนิยาย, 
นิทาน, บทเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 
          2.8 ด้านอื่น ๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
หน่วยที่ 5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัดที่ 102 – 106 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมความรู ้เกี ่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันแก่ประชาชน และการเสริมสร้างสนับสนุน             
การปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ทั้งของประชาชนและเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่น                 
และสนับสนุน ส่งเสริมการรป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพ่ือร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 
 

 
หน่วยย่อยที ่1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวช้ีวัดที ่102 – 105 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 102, 104 – 105 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

ตัวช้ีวัดที่ 103 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
 
 

คะแนนเต็ม     25 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม      20 
คะแนนที่ได้ 



 
๔๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ 
2. ฐานข้อมูลพื ้นที ่เสี ่ยงภัยที ่เคยเกิด และภัย             
ที่เกิดซ้ำในพ้ืนที ่
3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ
ตามแผนฯ 
5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันภัย 
6. ภาพถ่าย 
7. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้ 
8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1704 ลงวันที่             
8 มิถุนายน 2561 
2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่             
24 ธันวาคม 2561 

102. การจัดทำและดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ภัยโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลพื ้นที ่ เสี ่ยงภัย            
ภัยที่เคยเกิดและภัยที่เกิดซ้ำในพื้นที ่
 ๒. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามประเภท 
(ภัย) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่
นั้น ๆ 
 ๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภ ัยว่า
สามารถใช้งานได้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เพียงพอสำหรับการจัดการภัย 
 ๔. มีการซักซ้อมและดำเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีส่วนร่วม 
 ๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน 
 6. อ่ืน ๆ (ระบุ...........................................) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย แผ่นดินไหว 
แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น  
2. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจำ และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้างหรือ
สถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
3. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม 
เรือท้องแบน ฯลฯ      
4. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝ่ายแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดภัย และเครื่องมือ        
ที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย 
5. อื่น ๆ  เช่น เสียงตามสาย  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 



 
๔๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

103 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน   
4. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น 
5. สถิติเรื่องร้องเรียน 

103.  จำนวนก ิจกรรมท ี ่ดำเน ินการเพื่อ
ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำแผนการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ  การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย เช่น ระบบเตือนภัย
และการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  
เป็นเครือข่าย การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ตำรวจฝ่ายปกครอง หรือมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การพัฒนาระบบอันเกี่ยวกับความปลอดภัย       
การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม การจัดทำระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร 
เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ท า ง ถ น น อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น                      
(ศปถ.อปท.) 
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ 
4. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
5. ภาพถ่าย 
6. การรายงานผลการดำเนินงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙  
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๙ 
3. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๙ 
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 
5. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

104.  การบร ิหารจ ัดการและดำเน ินงาน               
ศูนยป์ฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 
โดยผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒ .  ม ีการประช ุมคณะกรรมการศ ูนย์
ปฏ ิบ ัต ิการความปลอดภัยทางถนนองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ทุกไตรมาส 
 3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ และใช ้จ ่ ายงบประมาณในการ
ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 4. มีข้อมูล (จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง) และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3378 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2561 
6. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3220 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2562   
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 5. มีการตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือดูแลสอดส่อง
หรือป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 
 6. มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 7. ม ีการรายงานผลการดำเนินงานทุก          
ไตรมาส 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ.............................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 6 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 4 – 5 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรม 
4.  ดำเน ินการ 1 ก ิจกรรม หร ือ ไม่ม ีการ
ดำเนินการ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือ
ประกาศ 
3. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือ
ประกาศ 
4. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0816.4/ว 3458 ลงวันที่       
30 สิงหาคม 2562  
คำอธิบาย: 
ต้องมีมาตรการครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 

105. การส่งเสร ิมความปลอดภัยในการ             
สวมหมวกน ิ รภ ั ยของ เด ็ กปฐมว ั ยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการกำหนดพื้นที่และจัดทำป้ายสวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 100 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. มีมาตรการหรือกำหนดให้เด็กปฐมวัย 
รวมทั้งพ่อแม่ ผู ้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน 
 3. มีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้
มีรายได้น้อย หรือยากจนเพื ่อให้สามารถมี
หมวกนิรภัยสวมใส่ได้  
 4. ม ีการจ ัดกิจกรรมรณรงค์การสร ้าง
ว ัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวก
นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู ้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. อ่ืน ๆ  (โปรดระบ.ุ....................................) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๘ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 – 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 
 

5 
3 
1 

    0 
  

 
หน่วยที่ 5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัดที่ 102 - 106 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวช้ีวัดที ่106 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์       ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื ่น เช่น                         
ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุข
อำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ ฯลฯ 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร 
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ   
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการ
ส่งเสริมบำบัดฟื ้นฟูผ ู ้ต ิด/ผู ้ เสพยา หรือการ
ฝึกอบรม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                    
ที่ มท 0810.3/ว1440 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2558  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่              
3 พฤศจิกายน 2558 
คำอธิบาย: 

106. จำนวนกิจกรรมที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ิ ่น ป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด           
ในพื้นที ่
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดใน
พ้ืนที ่
 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อนำมา
จัดทำโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 3.  ม ี โครงการ/ก ิจกรรมที ่บรรจ ุไว ้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4 .  ม ี โครงการ/ก ิ จกรรมบรรจ ุ ไ ว ้ ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 5. มีการติดตามและประเมินผลการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปการดำเนินงาน 
 6. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเต็ม      5 
คะแนนที่ได้ 



 
๔๙ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

ตรวจผลการดำเน ินงานในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน (ต.ค. 2563 – 
วันที่ทมีประเมินเข้าตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในกรณีเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ    
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หน่วยที่ 6  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน      
ในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยย่อยที ่1 ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวช้ีวัดที ่107 – 108 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 06 1402 7111 
                 3. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ     โทร. 08 1413 5683 
                                                     หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2113 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

107 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อม     
(ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน         
(ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่           
26 มกราคา 2548 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท ี ่  มท 0810.2/ว 3640 ลงว ันท ี ่  12 
พฤศจิกายน 2561 

107.  จ ำนวนก ิ จกรรม เพ ื ่ อกา ร ร ั ก ษา
ทร ัพยากรธรรมชาติ  และส ิ ่ งแวดล ้ อม
(นอกเหนือจากการให้ความรู้ประชาชน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม     100 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม       10 
คะแนนที่ได้ 



 
๕๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2232 ลงวันที่           
7 มิถุนายน 2562 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/16678 ลงวันที่  
16 กันยายน 2562 

คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม  เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่าชายเลน การลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก                          
การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ การอนุรักษ์
แหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
108 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน             
(ถ้ามี) 
3. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน             
(ถ้ามี) 
4. . ถ่ายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงาน
กำจ ัดผ ักตบชวาและว ัชพ ืขในแหล ่ งน้ำ
สาธารณะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึง
จังหวัดหรืออำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือ
ฉบับจริง) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว883 ลงวันที่             
28 เมษายน 2560 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1004 ลงวันที่ 
5 เมษายน 2561 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 3996 ลงวันที่ 
27 กันยายน 2562 
 
 

108. การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ำสาธารณะ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1 .  ม ีการสำรวจแหล ่ งน ้ ำท ี ่ ม ีป ัญหา
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2.  ม ีการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ              
ให้สอดคล้องกับผลการสำรวจฯ 
 3.  ม ี การกำจ ัดผ ักตบชวาและว ัช พืช                   
ในแหล่งน้ำสาธารณะตามแผนปฏิบัติการได้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 และมีการ
รายงานผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด  
 4. มีการนำผักตบชวาที่กำจัดได้ไปแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม เช่น สารปรับปรุง          
ดิน ปุ ๋ย หัตกรรมเครื ่องจักสาร จานภาชนะ             
เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ดำเนินการข้อ 1 – 4 
2. ดำเนินการข้อ 1 – 3 
3. ดำเนินการข้อ 1 - 2 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๕๑ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1.  ตรวจผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
2. กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล สำหรับดำเนินการในพื้นที่หรือ            
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการนำ
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ดำเนินการสำรวจแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช จะต้องรายงานให้จังหวัดและอำเภอทราบ                  
เป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
หน่วยที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 200 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่2 น้ำเสีย ตัวช้ีวัดที่ 109 – 110 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 06 1402 7111 
                 3. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ     โทร. 08 1413 5683 
                                                      หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2113 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

109 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา 
น้ำเสียในพื้นท่ี  
2. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสีย
ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
ร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันที่                
21 กุมภาพันธ์ 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2563 

109. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำ
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการสำรวจข้อมูล  
 2. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย  
 3. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพ
ปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ี  
 4. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ดำเนินการข้อ 1 - 4  
2. ดำเนินการข้อ 1 - 3  
3. ดำเนินการข้อ 1 - 2  
4. ดำเนินการข้อ 1 หรือไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม    10  
คะแนนที่ได้ 



 
๕๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที ่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย                               
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่  ต้องรวบรวม
แบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู ้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. ต้องบันทึกตามแบบรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีปัญหา          
น้ำเสียจึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อม                
(ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน              
(ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันที่                 
21 กุมภาพันธ์ 2560 

110. จำนวนก ิ จกรรมส ่ ง เสร ิ มความรู้                           
แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ในหมู ่บ ้าน/ชุมชน การใช้น ้ำอย่างประหยัด                 
และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม  
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 
5 
3 
1 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึก/วินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ/
สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์(Enzyme Ionic Plasma)/ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบำบัด น้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 
หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 200 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่3 ขยะ ตัวช้ีวัดที ่111 – 119 จำนวน 9 ตัวช้ีวัด จำนวน 45 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายศิริรัตน ์บำรุงเสนา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม           โทร. 09 247 1466 
                 3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 06 1402 7111 
                 4. นายภูมิ ปฏิสันถาวร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1404 2211 
                                                    หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2112 - 13 

คะแนนเต็ม      45 
คะแนนที่ได้ 



 
๕๓ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

111 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร 
บ้านเรือนที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบน้ำเส ียเฉพาะพื ้นที ่หร ือระบบบำบัด            
น้ำเสียชุมชน 
 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๙.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๔๙ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด 
ท ี ่  มท  ๐๘๑๐ .๕/ว๓๙๗ ลงว ั นท ี ่  ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 
๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑11. เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมให้
อาคาร หมู่บ้านจัดสรรบ้านเรือน ที่พักอาศัย 
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่
หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร 
หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อ
ดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื ้นที ่ หรือ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
๒. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
๑. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย              
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องรวบรวม
แบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 
๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. บ่อดักไขมัน หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
๓. ระบบน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ 
วัสดุที่จำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 
 
 
 
 
 
 



 
๕๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประช ุมเพ ื ่อวางแผนการ
ขับเคลื ่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พ้ืนที่ ประจำปี พ.ศ. 2564    
2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564     
3. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ ่น ในพื้นที ่เพื ่อขับเคลื ่อนการจัดการ                  
ขยะมูลฝอยชุมชน 
4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการ          
มูลฝอย พ.ศ. ....          
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1270 ลงวันที่             
1 พฤษภาคม 2561 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

112. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 
2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1.  การจัดประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการ
จ ัดการขยะม ูลฝอยช ุมชนในพ ื ้นท ี ่  ประจำปี   
พ.ศ. 2564                  
 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยช ุมชนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 3.   การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 4. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื ่อง  
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....  ตามพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง                  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 - 2 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน   (ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

113. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี ่ยวกับ               
การลดและการค ัดแยกขยะม ูลฝอยจาก                
ต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) ที ่ดำเน ินการเพื ่อให้ความรู ้แก่
ประชาชน 
  
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๕๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

 

3. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

คำอธิบาย: 
ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการลด และคัดแยกขยะ การอบรมการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3 Rs การอบรมการจัดการขยะเปียก               
การอบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

114 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. โครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานผลการดำเนินงานฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื ่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
8. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 
2. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว2825 ลงวันที่  
10 กันยายน 2561 
3. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว929 ลงว ันที่   
30 มีนาคม 2561 
4. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.5/ว2966 ลงวันที่  
28 ธันวาคม 2560 
5. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว2794 ลงวันที่  
12 ธันวาคม 2560 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

114. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ ่นร ักษ์โลก (อถล.) เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
 2. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 3. ม ีการรายงานผลการดำเน ินงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการข้อ 1 - 3 
2. ดำเนินการข้อ 1 - 2 
3. ดำเนินการข้อ 1 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๕๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

115 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน 
2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.
2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ
สารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.2/
ว 4361 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.2/
ว 2132 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

115. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ             
ขยะมูลฝอย (มฝ.2) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. มีการบันทึกข ้อมูลขยะมูลฝอยที ่ถ ูกต ้อง  
ครบถ้วน ทุกเดือน (12 เดือน) 
2. มีการบ ันท ึกข ้อม ูลขยะม ูลฝอยที ่ถ ูกต ้อง  
ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน 
3. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที ่ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วนแต่รายงานไม่ต ่อเน ื ่อง (ต ่อเน ื ่อง  
น้อยกว่า 6 เดือน) 
4. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย ระยะเวลา
น้อยกว่า 6 เดือน 
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116 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/
ชุมชน 
2. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ว ิทย ุส ื ่อสารกรมส่งเสร ิมการปกครอง
ท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว119              
ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2917 ลงวันที่  
25 ธันวาคม 2560 
 

116. องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นม ีการ
ดำ เน ินการจ ั ดการขยะอ ันตรายช ุมชน  
อย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. มีการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธ ี โดย
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือดำเนินการเอง 
2. ดำเนินการขนขยะอันตรายไปยังหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
3. มีการประชาสัมพันธ์และดำเนินการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน 
4. ไม่มีการดำเนินการ  
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คำอธิบาย: 
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งต้องทิ้งแยกจากขยะประเภท
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนำไปกำจัดหรือบำบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพ่ือป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ:  
1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการกำจัด ไม่ต้องคิดคะแนนข้อ 2. 
2. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ต้องประเมิน 
 



 
๕๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

117 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  (ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
5. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
6. จำนวนผู ้เข้าไปใช้ประโยชน์ในกลุ ่มกิจกรรม
ดังกล่าว  
7. ภาพถ่าย 
8. ให้สุ่มตรวจกลุ่มกิจกรรมจริงอย่างน้อย 1 แห่ง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

117. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื ้นท ี ่องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ             
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. กลุ ่มเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมด้าน                
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3 .  ก ล ุ ่ ม เ ค ร ื อ ข ่ า ย ม ี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยที่ดำเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการข้อ 1 - 3 
2. ดำเนินการข้อ 1 และ 2 
3. ดำเนินการข้อ 1 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมร่านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน        
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การจัดกิจกรรมรับคณะศึกษาดูงาน การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จัดตั ้งศูนย์เรียนรู้                    
การจัดทำเอกสารเผยแพร่กิจกรรมกลุ่ม หรือเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

118 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. ภาพประกอบการดำเนินการ/ภาชนะเก็บ
ขยะแยกประเภทในรถขยะ/การเก ็บขยะ 
แยกประเภท 
3. รายงานการดำเนินการจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ หรือผลการดำเนินการที่บ่งชี้ถึงการนำ
ขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างถูกวิธี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 

118. การเก ็บขนและกำจัดขยะแบบแยก
ประเภท 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ
กระบวนการการเก็บขนขยะแยกประเภท และ
การกำจัดขยะแบบแยกประเภทขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขยะแยก
ประเภทไม่ปะปนกัน เช ่น จัดภาชนะบรรจุ  
ขยะแยกประเภทในรถเก็บขยะให้ชัดเจน หรือ
จัดเก็บขยะแยกประเภทตามเวลาที่กำหนด  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
๕๘ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จ ังหว ัดสะอาด” ประจำป ี  พ.ศ. 2562 ,           
ประจำปี พ.ศ. 2563 และ ประจำปี พ.ศ. 2564  
3. หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/           
ว 7261 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 3. มีการนำขยะที่จัดเก็บได้ไปแยกกำจัด
ตามประเภทขยะ เช่น ส่งขยะรีไซเคิลให้ซาเล้ง 
ส่งให้โรงงานคัดแยกขยะ หรือนำขยะแต่ละ
ประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 ข้อ 
2. ดำเนินการ 2 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 

 
 
 
 

 

 

5 
3 
1 

    0 

119 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  รายงานเก ี ่ยวกับการจ ัดทำนว ัตกรรม
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
2. หนังสือ/บันทึกข้อตกลงร่วมมือในด้านการ
จัดทำนวัตกรรม (ถ้ามี) 
3. แผนงาน/โครงการ (ถ้ามี) 
3. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที ่ส ุด ท ี ่  นร 0505/16173 ลงว ันที ่  4 
พฤษภาคม 2559 
2. แผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอย “ จังหวัด
สะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 ,ประจำปี พ.ศ. 
2563 และ ประจำปี พ.ศ. 2564 

119. จำนวนหม ู ่บ ้าน/ช ุมชนในองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการจัดทำนวัตกรรม
ท้องถิ ่นที ่เพิ ่มประสิทธ ิภาพในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. มากกว่าร้อยละ 50.00 
2. มากกว่าร้อยละ 20.00 
3. มากกว่าร้อยละ 10.00  
4. ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 
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คำอธิบาย: 
     นวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
เช่น ม้านั่งถุงพลาสติก เสื่อซองกาแฟ เก้าอี้ยางรถยนต์ เครื่องคัดแยกประเภทขยะ ไม้กวาดจากเศษพลาสติก เป็นต้น ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เกิดจากความหลากหลายและแตกต่างไปตามบริบทพื้นที่ ทำให้ผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมท้องถิ่น           
มีพลวัตตามวัฒนธรรมหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 

 

 
 
 
 



 
๕๙ 

หน่วยที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 120 – 126 จำนวน 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 120 – 124 จำนวน 5 ตัวชี้วัด จำนวน 25 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
ตัวช้ีวัดที่ 125 - 126 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ โทร. 08 9783 1163 
                  2. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์  นักวิชาการชำนาญการ โทร. 08 9875 9303 
                  ๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการชำนาญการ โทร. 08 1132 4178 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 141 9835, 02 141 9817  
                                                                   และ 02 142 7471 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

120 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
8 .  ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์และทางเว ็บไซต์หล ักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0820.2/ว 2275 ลงวันที ่ 11 มิถ ุนายน 
2562 

120. จำนวนกิจกรรมที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นดำเนินการเพื ่อส่งเสริมการอนุร ักษ์ 
พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว   
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
2. ดำเนินการ  2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑  กิจกรรม   
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุมด้วย
พืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพ่ือการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้                  
ใช้บริการได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พ้ื นที่บำบัด       

คะแนนเต็ม        35 
คะแนนที่ได้ 



 
๖๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

น้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพื่อควบคุมน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตามแนว ถนน                 
เกาะกลางถนน พ้ืนที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ  
2. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ การสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นที่สีเขียว การให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดทำแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สี เขียว
และมีการดำเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร ่วมกับหน่วยงานอื ่นให้ด ู เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
8 .  ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์และทางเว ็บไซต์หล ักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

121. จำนวนกิจกรรมที ่องค ์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื ่อแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟป่าหมอก
ควัน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเฝ้าระวังและตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาฝุ่นละออง         
ในบรรยากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษหลักในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความตระหนักด้านฝุ ่นละอองในบรรยากาศ การรณรงค์ ใช้จักรยานเพื ่อลดการใช้รถยนต์ การจัดทำช่องทาง/เส้นทางจักรยาน               
การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการเผาในที่โล่งการมี
กลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ                 
การสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การใช้เตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ เป็นต้น 
หมายเหตุ:  
1. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
ไม่ต้องประเมิน 
2. เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 หรือ
ไฟป่าหมอกควัน จะต้องรายงานจังหวัดและอำเภอทราบเป็นหนังสือด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ได้รับการรองรับจากกรมควบคุมมลพิษ หรือผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องมือที ่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครั ฐ                  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ  
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ  
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
6. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  
7 .  ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์        
8. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว  
9.  จำนวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการ              
จ ้ าง เหมาท ี ่ ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม  
10. จำนวนการจัดซื ้อจ ัดจ้างส ินค้าและ
บริการที่ผลิตในพ้ืนที่ 
11. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐาน
สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการ ตลาด สำนักงาน โรงแรม  
ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ วัด มัสยิด    
และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2551 เร ื ่อง การจัดซื ้อจ ัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0821.3/ว 287 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 

122. จำนวนกิจกรรมที่องค ์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต 
การบริโภค และการบริการที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 

 

 

 

 
5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
๑. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปรับพฤติกรรมของการผลิต การให้บริการและ    
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง      
การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกและลดปริมาณขยะ การจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม               
ของสถานประกอบการ อาคาร สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยว  
ต่าง ๆ รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว                
เชิงนิเวศ ตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานบริการ สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว, ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์, โรงแรมใบไม้เขียว, 



 
๖๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

มาตรฐาน ISO, โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel), สำนักงานสีเขียว (Green Office), สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้าตัว G) วัดและมัสยิดที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  เป็นต้น การยกระดับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายเครือข่ายหรือลงนามความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร ่วมกับหน่วยงานอื ่นให้ด ู เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรม/จำนวนผู ้ ใช้
ประโยชน์ 
7. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว ็บไซต ์หล ักขององค ์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น 
8. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัด
ไฟฟ้า น้ำมันเชื ้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื ้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงาน/            
ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. จำนวนสถานประกอบการท ี ่ เข ้าร ่วม
กิจกรรมลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้
พลังงานทดแทน 
10. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและ
น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) เฉพาะภารกิจใน
สำนักงาน/ที ่ทำการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น โดยไม่รวมภารกิจด้านการบริการ
สาธารณะ 
11. จำนวนแหล่งเร ียนรู ้ด ้านการอนุร ักษ์
พลังงาน 

123. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ดำเนินการเพื ่อการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
เกณฑ์การให้คะแนน:  
 1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
 2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
 3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
 4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 

 

 

 
5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม กำกับการใช้พลังงาน
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนแล ะ            
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  
2. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื ่องการอนุรักษ์พลังงาน                
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลังงานแสงอาทิตย์   
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
ทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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124 

 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. ข้อมูลพื ้นฐาน (City Profile) ด้านการ
พัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเองด้าน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
๒.ตรวจประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔:   
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   - แผนงานและโครงการสำคัญ  
โครงการเมืองสีเขียว  
 
 

124. องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการ
ดำเนินการประเมินเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน 
โดยผ่านระบบการประเมินตนเองด้านเมือง
ส ิ ่ งแวดล ้ อมย ั ่ งย ื น  (Self-Assessment 
Report: SAR)  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้ านเม ืองส ิ ่ งแวดล ้อมย ั ่ งย ืน(Self-
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวทีการ
อบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ 
 ๒. กรอกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐาน 
ด ้านการพัฒนาเมืองในระบบการประเมิน
ตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน 
 ๓. บันทึกข้อมูลในระบบการประเมินตนเอง
ด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้สมบูรณ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน 
อย่างน้อย ๑ ปี  
2. ดำเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน 
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ             
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน                   
แต่ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน  
3. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้านเม ืองส ิ ่ งแวดล ้อมย ั ่ งย ืน (Self-
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวที
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
๑. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง ระบบออนไลน์เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูลประมวลผล และรายงานผลการประเมินตนเองด้านการพัฒนาเมืองขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะกรอก
รวมทั้งบันทึกข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองตามประเด็นต่างๆ ซึ่งครอบคลุม ๔ มิติ ตามตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน  ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง 
โดยระบบจะทำการประมวลผลหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองด้านการพัฒนาเมือง  



 
๖๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
 ทั้งนี้ เทศบาลสามารถใช้ข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อการประเมินระดับการพัฒนาเมืองรวมทั้ง              
การวางแผน กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง 
๒. เทศบาลต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเข้าสู่ระบบที่ https://sar.deqp.go.th 
คลิกที่เมนูลงทะเบียน (ข้างบนด้านขวามือ)  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือสมัครสมาชิก ได้แก่ (๑) ข้อมูลสำหรับ login เข้าใช้
งานระบบ (๒) ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล (๓) ข้อมูลที่ทำงาน และกดสมัคร ซึ่งเทศบาลสามารถกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้ า 
ใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง  
๓. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) เป็นระบบที่เทศบาลสามารถกรอกและ
บันทึกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐานซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลา ๓ ปี ประกอบด้วยข้อมูลฐาน  ๗ ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั ่วไป 
โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเงิน การคลัง และ LPA 
โดยไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติมตามท่ีระบบกำหนด 
๔. เทศบาลสามารถศึกษาและอบรมการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้จากช่องทางการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

           -    ดาวนโ์หลดคู่มือใช้งานระบบ SAR ได้ที่เวบไซด์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
                www.deqp.go.th และ ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th 

- ดาวน์โหลดคลิปบรรยายสอนการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th  

- เวทีการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่าน
ระบบออนไลน์ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- ดาวน์โหลด Animation แนะนำการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th   

๕. เทศบาลไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆในข้อมูลฐานด้าน LPA เนื่องจากระบบจะใช้ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นท้ังหมดจากกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นในการประมวลผล   
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนตำบล/   
เมืองพัทยา ไม่ต้องประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/deqpth
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
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125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. บ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือเผยแพร่
ความรู ้ ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที ่ปล ่อยจากกิจกรรมทั ้งหมดของ
องค ์กร ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (Carbon 
Footprint for Organization: CFO) และการ
รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง (City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่
องค ์กรปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ ่ น  ลงว ันที่                  
15 มิถุนายน 2559 
2. บ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือเผยแพร่
ความรู้ ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 
3. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ที ่ อบก 2563.08/348 ลงวันที่     
19  มีนาคม 2563 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท ี ่  มท 0820.3/ว 1007 ลงว ันท ี ่  30 
มีนาคม 2563 
5. หนังสือแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมที่
ประเทศกำหนด (Nationally Determined 
Contribution:  NDC)  ในการดำเน ิ น งาน         
ด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำส่ง
สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563  
 
 

125. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและเผยแพร่
ประชาชนทราบ 
2.  ผ ู ้บร ิหารม ีนโยบายและม ีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
3.  ผ ู ้บร ิหารม ีนโยบาย หร ือม ีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภมูิ              
ในบรรยากาศของโลกให้คงที่  ซึ่งหากมีมากจนเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. แผนการดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดทำขึ ้นเพื ่อการบริหารจัดการก๊าซ                  
เรือนกระจก รวมถึงการทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และกำกับการดำเนินงานของหน่วยย่อยที่อยู่ล่างสุดของการปฏิบัติงานที่มีพื ้นที่ดูแล
รับผิดชอบ และ มีภารกิจเฉพาะในพ้ืนที่นั้น 

3. นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก          
ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 
4. วัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2563 – วันที่เข้าตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
              ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 

126 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                 
ตามคู ่มือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก             
ขององค ์การบร ิหารจ ัดการก ๊าซกระจก 
(องค์การมหาชน) 
2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินการและ
ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
จากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น (Carbon Footprint for Organization: 
CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระด ับเม ือง (City Carbon Footprint: 
CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2559 
2. บ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือเผยแพร่
ความรู ้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เมือง เพื่อมุ่งสู ่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ลงวันที่         
9 มกราคม 2563 

126. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำ
รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเร ือน
กระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่แก่ประชาชน
ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป 
2. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่แก่ประชาชน            
1 ช่องทาง  
3. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ได้เผยแพร่ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
3. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ที ่ อบก 2563.08/348 ลงวันที่   
19  มีนาคม 2563 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0820.3/ว 1007 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563  

คำอธิบาย : 
1. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับ                      
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลการดำเนินงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆอย่าง                 
เช่น รายงานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น 
3. วัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน (ตลุาคม 2563 – วันที่เข้าตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยาไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

แบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจำปี 2565 
 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำป ี2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดที่ 127 – 136 จำนวน 10 ตัวชี้วัด จำนวน 50 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม 
และการบริหารราชการท้องถิ่น ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 5 ร้อยละ 70 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …………………………………………………………………………………….. 

อำเภอ ……………………..………………………….………. จังหวัด ……..…………………….……… 
 

 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน ร้อยละ 
1. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 4 4 4 4 4 4   
2. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

2 2 2 2 2 2   

3. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

4 4 4 4 4 4   

รวม 10 10 10 10 10 10   

 

  ลงชื่อ .................................................................. ผู้รับการประเมิน 
                                       ( ................................................................. ) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
          (......................................................) 

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../.............. 
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หน่วยที่ 1 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 127 - 130 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั ้งข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน            
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 127 - 128 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัดที่ 129 - 130 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   1. นายมนู โชติเสน                   ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น  
                                                             โทร. 08 9969 2538 
                   2.. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด         นิติกรชำนาญการ โทร. 08 4706 0๙63 
                                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 3133 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผน/แนวทางเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบ
ในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจ
ประเมินฯ) 
3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคสอง 
2. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์ก าร
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1  
4. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

127. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำ
แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจร ิตหร ือการส่งเสร ิมความโปร่งใส                
ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560–2564 หรือ พ.ศ. 2561-
2564) 
 ๒. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 
2564) และเผยแพร่บนเว ็บไซต์หล ักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4               
รอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และ
รายงานในระบบ e-PlanNACC 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม       20 
คะแนนที่ได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2560  
6. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ที่ มท 0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
7. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันที่               
29 สิงหาคม 2561 
8. คู่มือการประเมิน ITA 2563/2564 สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ท ี ่  มท 0810.3/ว 1493 ลงว ันท ี ่  21 
พฤษภาคม 2563  
10. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองส ่วน
ท้องถิ ่น ที ่ มท 0810.32/ว 2271 ลงวันที่ 
31 ก.ค. 63 เรื ่อง แจ้งขยายเวลาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
11. คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
12. หนังสือคู่มือแนวทางการยกระดับผลการ
ประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
13. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 

 ๔. มีการนำรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนจากระบบ e-PlanNACC 
มาแสดงบนเว ็บไซต ์ขององค ์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ดำเนินการครบ 4 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
 
 
 

 

คำอธิบาย: 
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการติดตามผลการนำแผนปฏบิัติการ ป้องกัน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบ e-PlanNACC  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหารราชการ               
เพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก              
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในตัวชี ้ว ัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต ประเด็น “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต”                
ข้อคำถามที่ o39 – o41 
4. ระบบ e-PlanNACC หมายถึง ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่สามารถให้ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตได้ทุกเวลาและเป็นปัจจุบัน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
128 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparence Assessment: ITA)  
3 .  เอกสาร รายการท ี ่แสดงให ้ เห ็นถ ึงการ
ดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น โดยให ้ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช. 0004/           
ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วน ที ่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที ่ 21 
มีนาคม 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2561 
5 .  ค ู ่ม ือการประเม ิน ITA 2563-2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
คำอธิบาย: 
1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้น
ในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที ่ด ี ม ีความกตัญญู             
เป็นต้น 

128. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. สนับสนุนหน่วยงานอื ่นในการยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4. มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต
องค์กรของผู้บริหาร 
 5. มีมาตรการการวิเคราะห์/ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
 6. มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล               
ในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัต ิตน                  
ให้เป็นที่ประจักษ ์
 7. มีมาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณี            
ได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 8. มีการเผยแพร่ก ิจกรรมการบร ิหาร
ราชการเพื ่อป ้องกันการทุจร ิตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 - 7 ทางเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

2. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตาม
ความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น 
(เป็นมิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ 
ป.ป.ช.) 
หมายเหตุ :  ประเม ินท ุกองค ์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 7 - 8 ข้อ 
2. ดำเนินการ 5 - 6 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 - 4 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 

 
5 
3 
1 
0 

129 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
2. ม ี โครงการในข ้อบ ัญญ ัต ิ / เทศบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ   
4. ตรวจสอบการให ้บร ิการช ่องทางเว ็บไซต์ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, 
ภาพถ่าย, แผ่นพับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. พระราชบ ัญญ ัต ิมาตรฐานทางจร ิยธรรม 
พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง ประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วย           
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 - 129 
๔.  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูประเทศ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 
๕. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0010/ว 27 
ลงวันที ่ 17 ธันวาคม 2563 เรื ่อง การประกาศ
นโยบาย No Gift Policy ตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ (ฉบับปรับปรุง) 

129. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น  รวมถึง            
การป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ม ีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริต 
 2. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
หรือของกำนัลจากการปฏิบัต ิหน้าที ่ (No Gift 
Policy)  
 3. มีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ล ักษณะส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรมและ               
ธรรมาภ ิบาล โดยผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นเข ้ามา                  
มีส่วนร่วมจริง อย่างน้อย 3 โครงการ หรือ 3 
กิจกรรม และแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวให้
สาธารณชนร ับทราบทางเว ็บไซต์หล ักของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตของอำเภอ/จังหวัด 
 5. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกันการ
ทุจร ิตของหน่วยงานราชการ (มิ ใช ่อำเภอ/
จังหวัด) ป.ป.ช.,ป.ป.ท., สถาบันพระปกเกล้า, 
สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ,  ว ิ ท ย า ล ั ย ,  โ ร ง เ ร ี ย น ,                      
องค์การมหาชน, สมาคม, มูลนิธิ, องค์กรภาค
ประชาสังคม ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

๖. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน
ของร ัฐ พ.ศ. 2563 ลงว ันที ่  19 กุมภาพันธ์                  
พ.ศ. 2563  
๗. ระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตร ีว ่าด้วยการให้                 
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
๘. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร 
0215/ว 11 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 เรื ่อง 
การให ้ของขว ัญแก ่ข ้าราชการชั้นผ ู ้ ใหญ ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา 

 6. มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้ผ ู ้บร ิหารให้ท้องถิ่น
รับทราบ 
 7. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไม่รวม            
การประชาสัมพันธ์ตาม ข้อ 3. 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ดำเนินการ 6 - 7 ข้อ 
๒. ดำเนินการ 4 - 5 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 2 – 3 ข้อ     
๔. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. กรณีจัดทำ 1 โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำและดำเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตสำนึก                 
ในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ตลอดจนการจัดทำ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่ดำเนินการ โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกท่ีดี มีความกตัญญู เป็นต้น 
4. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
130 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2. เอกสารหล ักฐานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ดำเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษา
วินัย เช่น รูปถ่าย รายงานการประชุม หรือ
หลักฐานเช ิงประจักษ์อ ื ่น  ท ี ่แสดงว ่าได ้จัด
กิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ 
3. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/คำสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ           
ทางวินัย 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร     
ท้องถิ่นพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบ ัญญ ัต ิมาตรฐานทางจร ิ ยธรรม 
พ.ศ. 2562 

130. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
รักษาวินัย 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 
 2. มีการเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ                
เกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3. มีการอบรมหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน
ส ่งเสริมให ้ข ้าราชการปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ              
แบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ  
 4. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
๒. พระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
๓. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เร ื ่องกำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
และเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๔. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล/               
พน ักงานเทศบาล/ข ้ าราชการองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัด เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๕. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และ
การดำเนินการทางวินัย 
๖. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนิัย           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ 

ร ับผ ิดชอบต ่อหน ้ าท ี ่ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 5. ในรอบปี ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการ          
ทางวินัย 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
1. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
2. ถูกดำเนินการทางวินัย หมายถึง  
    2.1 การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การว่ากล่าวตักเตือนโดยการใช้อำนาจทางบริหาร (ไม่ใช่การดำเนินการทางวินัย) 
    2.2 การมีคำสั่งตาม 2.1 จะต้องเป็นกรณีที่การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุดลงแล้ว กล่าวคือ ก.จังหวัด ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น  ๆแล้ว 
    ๒.๓ เหตุแห่งการถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะต้องเกิดขึ้น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับการประเมิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
 

หน่วยที่ 2  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ตัวช้ีวัดที่ 131 - 132 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด                  
เป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645 

คะแนนเต็ม       10 
คะแนนที่ได ้
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                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นพร ้อมแต ่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน 
2. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  ประกอบด้วย
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม 
งบประมาณรายจ ่ ายอ ื ่ น  ๆ  และรายงาน          
การประชุมสภาท้องถิ่น 
3. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ
สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความ
คิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
5. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม
ให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมบร ิหารก ิจการของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ                
พ.ศ. 2540 
2. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ที่ มท 0808.2/ว 670 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 
3. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0801.3/ว 437 ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2560 
4. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0801.3/ว 854 ลงวันที ่25 เมษายน 2560 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0801.3/ว 1119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

131. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน (Participation) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็น
ปัจจ ุบ ันในศูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช ่องทางที ่ เป ็นการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร ื ่ องร ้อง เร ียน/ร ้องท ุกข ์ของ
ประชาชน 
 4. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานผ่านทางออนไลน์หรือเว็บไซต์  
 5. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 5 - 6 ข้อ 
2. ดำเนินการ 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 3 ข้อ 
4. ดำเน ินการ 1 - 2 ข ้อ หร ือ ไม ่ม ีการ
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบาย: 
1. การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอนนั้น อย่างน้อยต้องมีเอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วย
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจำนวนข้อที่
ดำเนินการได้จริง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร :  
2.1 ประกาศผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น/แจ้งผ่านเสียงตามสาย/ Facebook/Line 
2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ 
2.3 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว  
จดันิทรรศการ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA 
2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต 
 3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
4. เอกสาร รายการท ี ่แสดงให ้เห ็นถ ึงการ
ดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ 
5. มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดซื้ อจ ัดจ ้ างและ                 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. แผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริตภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
4. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่ วน  ท ี ่  มท  0810 .3/ว  615 ลงว ั นที่                     
21 มีนาคม 2560 
5. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0804.1/ว 621 ลงวันที่              
13 พฤษภาคม 2547 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0219/            
ว 389 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 
8. คู่มือการประเมิน ITA 2563/2564 สำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  

132. มาตรการภายในเพื ่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 2. ม ีมาตรการให้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ ส ่วน เสีย                     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
 3. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 4. มีมาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 5. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 6. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 8. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 9. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น และข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ใน
ป ี งบประมาณ พ .ศ .  2564 และกำหนด
แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สูงขึ้นหรือรักษาระดับผลการประเมิน
กรณีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 7 – 10 ข้อ 
2. ดำเนินการ 4 – 6  ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 - 3 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 

 

5 
3 
1 
0 

คำอธิบาย: 
ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment: ITA) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
หน่วยที่ 3 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ 133 – 136 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 133 – 134 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัดที่ 135 – 136 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายณัฐศักย์ ดีศรี                   หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โทร. 081 173 1097 
  2. นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์   นิติกรชำนาญการ                                    โทร. ๐๙ ๒๒๗๘ 9๗๘๒ 
              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9034 ตอ่ 9035 - 36 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็น
ถึงการได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติ             
ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 จากหน่วยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กร
ภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่21 มีนาคม 
2560 

133. องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่
และอำนาจที ่ได ้กำหนดไว้จากหน่วยงาน    
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ

 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 

 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได ้  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น ที่                     
มท 0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
3. หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น                      
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันที่                   
29 สิงหาคม 2561 
คำอธิบาย: 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ใช้ปี 
2562 – 2564 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงกำหนดให้ได้รับรางวัล
หรือได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กรภาค
ประชาชนสังคมต่าง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจำนวน 
3 รางวัลขึ้นไป 
2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจำนวน 
2 รางวัล 
3. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจำนวน 
1 รางวัล 
4. ไม่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนใด ๆ 

 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

134 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจ
เง ินแผ ่นด ิน (สตง.) ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด 
นายอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
2. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการที่
เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีนำไปสู่การชี้มูลความผิด 

134. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถูกชี ้มูล
ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ม ีการถูก          
ชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการถูก                 
ชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

5 
 

0 

 
 
 
 

คำอธิบาย: 
1. การถูกชี้มูลความผิด: เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย                  
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรัพย์สนิ สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความครอบครอง
หรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่                  
และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่               
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืน                   
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
2. การชี้มูลความผิด: นอกจากข้อ 1 แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้                   
3. นับเฉพาะกรณีท่ีมีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 135 – 136 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน  
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน 
ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. บ ันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการ
ประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. คะแนน ระดับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
การประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย: 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน 
ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 

135. ระด ับคะแนนและระด ับผลการ
ประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integr ity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS ได้รับคะแนน
และระดับผลการประเมินตามที่กำหนด 
 2. ผลการประเมิน คือ ค่าคะแนน โดยมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 
7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน                    ระดับ 
95.00 – 100           AA 
85.00 – 94.99  A 
75.00 – 84.99  B 
65.00 – 74.99  C 
55.00 – 64.99  D 
50.00 – 54.99  E 
0 – 49.99            F 
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ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ
ที ่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน            
ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบันทึกผล
คะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถแสดงผลคะแนน
และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA                   
ได้คะแนน  85.00 – 100 ระดับ A และ AA  
2. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA               
ได้คะแนน  65.00 – 84.99 ระดับฺ B และ C    
3. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA                
ได้คะแนน  55.00 – 64.99 ระดับ  D  
4. ไม ่ได ้ลงทะเบ ียนในระบบ ITAS หรือ
ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการใน
ระบบ ITAS  หรือได้คะแนนและระดับผลการ
ประเมิน ITA ได้คะแนน 0 - 54.99 ระดับ             
E และ F        
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดงใน
ระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เช ิงประจ ักษ ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข้ องก ับการยกระดับ          
ผลคะแนน ITA 
3. นำลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. คะแนนระดับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
การประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

136. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ใน
การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสในการดำเนินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integr ity and 
Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีบันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน 
ITA ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็น
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 2. มีความเห็น/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และได้คะแนน 75.00 – 
100 คะแนน  
2. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และได้คะแนน 65.00 – 
74.99 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

3. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และได้คะแนน 50.00 – 
64.99 คะแนน 
4. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเม ิน  ITA และได ้คะแนนต ่ ำกว่ า  
50.00 คะแนน 

1 
 
 

0 
 

คำอธิบาย: 
1. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบ                  
มีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ 
3. คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นคะแนนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล                
ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร                
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่                
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                 
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถแสดงผลคะแนน                 
และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 


