




แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

การจัดท�า
ฐานข้อมูล

การบริการ
ประชาชน

ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

การจัดการข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

การปรับปรุง
ภารกิจ

การด�าเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัด
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ (รวม ๒๓ ข้อ และตัวชี้วัดของจังหวัด ๑๐ คะแนน) ข้อ ๑ - ๒๓
จ�านวน ๑๑๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�าเนินการเพื่อประโยชน์สุข

              ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….

อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน

เมือง

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

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ๕ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๓. กำรจัดกำรข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. กำรบริกำรประชำชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๖. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๗. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘. กำรปรับปรุงภำรกิจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๙. กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของจังหวัด ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๒๒ ๒๓ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับกำรประเมิน

      ( ................................................................. )

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

ลงชื่อ                                           หัวหนำ้ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน

       (......................................................)           (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน

       (......................................................)           (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๓๐/๒๕

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ - ๖ จ�านวน ๖ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนพัฒนำท้องถ่ินได้ตำมมำตรฐำนในกำรบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์
สุขของประชำชนตำมวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

และคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(รำยงำนกำรประชมุสภำ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ส�ำหรบั
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล)

๒. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑.รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศกัรำช ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๒๕๓

๒. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ 
วรรคสอง

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑

๔. พระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มำตรำ ๔๕/๑ 

๕. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด ้วยกำรจัดท�ำ 
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๔ 

๖. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙

๗. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๘. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

๙. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวนัที ่๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารจดัท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และหรือ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. โครงกำรในแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) น�ำมำ
จำกปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของ
ประชำชน

๒. มกีำรประชมุประชำคมท้องถิน่ ตำมรปูแบบ 
ที่ท้องถิ่นเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมของท้องถิ่นนั้น

๓. มีกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำหรือทบทวนแผน
พัฒนำท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนกำร

๔. มีกำรเป ิดเผยแผนพัฒนำท ้อง ถ่ินทำง 
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบทั้ง ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : 
จัดท�ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนกำร คือกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗

๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 

หรือเพิ่มเติม  
๓. กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
๔. กำรโอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่/โอนเพ่ิม เปลีย่นแปลง

ค�ำชี้แจงงบประมำณ ส�ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารน�าโครงการ 
การบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
มาจัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย  
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ 

มำตรำ ๒๕๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวธิกีำรงบประมำณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘  
ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 

๓. ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงนิ กำรเบกิ
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

๔. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผน
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�ำนยิำม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ

กจิกรรมสำธำรณะร้อยละ ๓๐ ของโครงกำรขึน้ไป
๒. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ

กิจกรรมสำธำรณะร้อยละ ๒๐ ของโครงกำร  
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ของโครงกำร

๓. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะร้อยละ ๑๐ ของโครงกำร   
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของโครงกำร

๔. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะน้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของ
โครงกำร 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. กรณวีสัด/ุครภุณัฑ์ ทีน่�ำไปด�ำเนนิกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ แต่มไิด้เขยีนเป็นโครงกำรให้นบัเป็น ๑ โครงกำร

หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงกำรที่ปรำกฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  

จะต้องมีกำรด�ำเนินกำรจริง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว

๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 

หรือเพิ่มเติม  
๓. กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 

๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๕๓/๑ 
๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๙ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
๔. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/

ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙
๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/

ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเช่ือมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่เชื่อมโยง
หรอืสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์จงัหวดั และน�ำไปจดั
ท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ๑๐ โครงกำร ขึ้นไป
๒. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ๕ โครงกำรขึ้นไป
๓. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ๓ โครงกำรขึ้นไป
๔. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เชื่อมโยง 
หรือสอดคล้องกับยุทธศำสตร ์ จังหวัด และ 
น�ำไปจัดท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยน้อยกว่ำ  
๓ โครงกำร หรือแผนพัฒนำท ้อง ถ่ินไม่ม ี
ควำมเชื่อมโยงหรือสอดคล ้องยุทธศำสตร ์ 
กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย : 
๑. กรณวีสัด/ุครภุณัฑ์ ทีน่�ำไปด�ำเนนิกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ แต่มไิด้เขยีนเป็นโครงกำรให้นบัเป็น ๑ โครงกำร

หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๒. โครงกำรทีป่รำกฏในข้อบญัญติั/เทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีหรือเพิม่เตมิ กำรใช้เงนิสะสม/เงนิอดุหนนุเฉพำะกจิ จะต้องมี 

กำรด�ำเนินกำรจริง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว
๓. กำรเช่ือมโยง : เป็นกำรใช้ข้อมูลให้เข้ำด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงท่ีดี เกิดกำรติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน สอดกัน

ประสำนไม่ขัดกันไปด้วยกันได้

๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
๒. รำยงำนกำรประชุมสภำท้องถิ่น
๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๔. ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น โดยผู้บริหำรท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. กฎหมำยจัดต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ให้ดูในข้อ ๑)

๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผน
พฒันำท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐

๓. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ  ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ 

๔. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ 
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลมกีำร

รำยงำนผล และเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

๒. ผู ้บริหำรท้องถ่ินรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพฒันำท้องถ่ินของคณะกรรมกำรตดิตำมและ
ประเมินผล เสนอต่อสภำท้องถ่ินตำมระยะเวลำ 
ที่ก�ำหนด

๓. มีกำรประชุมสภำท้องถ่ินและสภำท้องถ่ิน
เสนอควำมเห็นท่ีได้จำกกำรประชุมสภำท้องถ่ิน 
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

๔. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินประชุม และ
ได้เสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมิน
ผล แผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

๕. มกีำรประกำศผลกำรตดิตำมและประเมนิผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นโดยผู้บริหำรท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบทั้ง ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร  ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล หรือ
ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลไม่เป็นไปตำม
ห้วงระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : 
๑. กรณีผู ้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลให้สภำท้องถ่ินภำยในเดือนธันวำคม                               

ให้ถือว่ำเป็นไปตำมกระบวนกำรแต่ ทั้งนี้ สภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินกำรต่อไปตำมปกติ
๒. ตำม ๑. เมือ่ผูบ้รหิำรท้องถิน่ส่งให้สภำท้องถิน่ภำยในเดอืนธนัวำคมแล้ว สภำท้องถ่ินไม่ประชมุเพือ่รบัทรำบและคณะกรรมกำรพฒันำ

ท้องถิ่นไม่ประชุมเพื่อรับทรำบภำยในเดือนกุมภำพันธ์ เกณฑ์กำรให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรประสำนแผนพฒันำ

ท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอ
๒. รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรประสำนแผนพฒันำ

ท้องถิ่นในระดับจังหวัด
๓. แผนพัฒนำท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๔. ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 

หรือเพิ่มเติม  
๕. กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบญัญตักิ�ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย 

อ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มำตรำ ๑๗ (๑) 

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ 

๓. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๔. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

๕. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ 

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ที่ได้ 
ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับอ�าเภอ/ระดับจังหวัด มาด�าเนินการ โดย
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม 
หรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป      
๒. ร้อยละ ๗๑.๐๐ - ๗๙.๙๙       
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๗๐.๙๙
๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณวีสัด/ุครภุณัฑ์ ทีน่�ำไปด�ำเนนิกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ แต่มไิด้เขยีนเป็นโครงกำรให้นบัเป็น ๑ โครงกำร

หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๒. โครงกำรที่ด�ำเนินกำรนั้นให้นับเฉพำะที่ได้ประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินในระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยน�ำมำเปรียบเทียบอัตรำส่วน  

กับโครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
๓. โครงกำรที่ปรำกฏในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีหรือเพิ่มเติมกำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จะต้องด�ำเนินกำร

จริง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว

๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ

หรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่แสดงถึงควำมเช่ือมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

๒. โครงกำร/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยที่แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๖๕

๒. พระรำชบญัญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๕

๖. องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ินมีการน�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
มาเป็นกรอบในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มโีครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถิน่

และข้อบญัญตัหิรอืเทศบัญญตังิบประมำณรำยจ่ำย
ทีแ่สดงให้เหน็ถึงควำมสมัพนัธ์กบัยทุธศำสตร์ชำติ 
๔ - ๖ ยุทธศำสตร์

๕

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๓. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๕๓/๑ 

๔. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๙

๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๖. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

๒. มโีครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ 
และข ้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ ่ำยท่ีแสดงให ้ เห็นถึงควำมสัมพันธ ์ กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒ - ๓ ยุทธศำสตร์

๓. มโีครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ 
และข ้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ ่ำยท่ีแสดงให ้ เห็นถึงควำมสัมพันธ ์ กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๑ ยุทธศำสตร์

๔. ไม่มโีครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน 
และข ้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยที่แสดงให ้ เห็นถึงควำมสัมพันธ ์กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงกำรให้นับเป็น                          

๑ โครงกำรหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๒. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสรำ้ง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ยทุธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพฒันำและเสรมิสร้ำงศกัยภำพคน ยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค 
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำต ิ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วนที่ ๒ การจัดท�าฐานข้อมูล ข้อ ๗ จ�านวน ๑ ข้อ

เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูทีน่่ำเชือ่ถอื ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั ครบถ้วน เพือ่เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำท้องถิน่

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มกีำรบนัทกึข้อมลูในระบบข้อมลูกลำงองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (INFO) ได้อย่ำงถูกต้องครบทุกด้ำน  
เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง และผ่ำนกำรรับรอง 
ควำมถูกต้องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ส�ำนักงำนส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่นจังหวัด 
เรียบร้อยแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล 
ตามฐานข้อมูลที่ส�าคัญตามกรอบระยะเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน :     
๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้ำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และผำ่นกำรรับรองจำก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระดับจังหวัด (ส�ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น)
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้ำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. บนัทกึข้อมลูไม่ครบทกุด้ำน และไม่ผ่ำนกำรรบัรอง
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้ำน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
กำรบันทึกข้อมูลทั้ง ๘ ดำ้น ได้แก่ (๑) กำรจัดกำรภำยในและธรรมำภิบำล (๒) นวัตกรรมและกำรศึกษำ (๓) สำธำรณภัย (๔) โครงสร้ำง

พื้นฐำน (๕) บริหำรจัดกำรน�้ำ (๖) ศำสนำ สังคมและวัฒนธรรม (๗) สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (๘) เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อ ๘ - ๙ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรจัดกำรข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์และ
ควำมคำดหวังของสังคมและประชำชนในท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มกีำรมอบหมำยส�ำนกั/กอง/ฝ่ำย/เจ้ำหน้ำที่

รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐำนกำรรำยงำนผลให้ทรำบภำยใน 

๑๕ วัน
๔. เวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม 
๒๕๕๐ (มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๓. คู่มือหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร  
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอควำมเป็นธรรม 
ของกองกฎหมำยและระเบยีบท้องถิน่ กรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนำคม 
๒๕๖๒ (มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๘. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จดัท�ำบญัชรัีบเรือ่งรำวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ
ทุกเรื่อง ภำยใน ๑๕ วัน ร้อยละ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว
ร้องทุกข์ที่ปรำกฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

๒. จัดท�ำบัญชีรบัเรือ่งรำวร้องทุกข์/ร้องเรยีน และด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ภำยใน ๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรำกฏในบัญชี

๓. จดัท�ำบญัชรัีบเรือ่งรำวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ภำยใน ๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว  
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรำกฏในบัญชี

๔. จดัท�ำบญัชรีบัเรือ่งรำวร้องทกุข์/ร้องเรียน และด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ภำยใน ๑๕ วนั ต�ำ่กว่ำร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวน เรือ่งรำวร้อง
ทกุข์/ร้องเรยีนทีป่รำกฏในบัญชีหรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. กำรด�ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมำยถึง มีกำรจัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ  (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น  เร่ืองรำวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

ค�ำชมเชย สอบถำมหรอืร้องขอข้อมลูกำรร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภำพ และกำรให้บรกิำรของหน่วยงำน (๒) กำรร้องเรยีนเกีย่วกบัควำมโปร่งใส
ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น

๓. ค�ำร้องเรียน เป็นค�ำหรอืข้อควำมทีผู่ร้้องเรยีนกรอกตำมแบบฟอร์มทีศ่นูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน/ ร้องทกุข์ หรอืระบบกำรรบัค�ำร้องเรียนเอง  
มีแหล่งที่สำมำรถตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือมีนัยส�ำคัญที่เชื่อถือได้ 

๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผำ่นผู้ก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ�ำเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย

๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มกีำรมอบหมำยส�ำนกั/กอง/ฝ่ำย/เจ้ำหน้ำที่

รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐำนกำรรำยงำนผลให้ทรำบภำยใน  

๑๕ วัน
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอหรือจังหวัด

๙. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด�ารง
ธรรมที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. จัดท�ำบัญชีรบัเรือ่งรำวร้องทุกข์/ร้องเรยีน และด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ทุกเรื่อง ภำยใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว
ร้องทุกที่ปรำกฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

๕



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 9

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ 
(มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๓. คู่มือหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร 
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอควำมเป็นธรรม  
ของกองกฎหมำยและระเบยีบท้องถิน่ กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนำคม 
๒๕๖๒ (มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๒. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ หรอืแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ ภำยใน 
๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำวร้องทุกข์
ที่ปรำกฏในบัญชี

๓. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ หรอืแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ ภำยใน 
๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำวร้องทุกข์
ที่ปรำกฏในบัญชี

๔. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ หรอืแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ ภำยใน 
๑๕ วัน ต�่ำกว่ำร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเร่ืองรำวร้องทุกข์ 
ที่ปรำกฏในบัญชี หรือ ไม่มีกำรด�ำเนินกำร ใด ๆ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. กำรด�ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมำยถึง มีกำรจัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ  

หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจำกศูนย์ด�ำรงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�ำอธิบำยประกอบในข้อ ๘ 

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ข้อ ๑๐ - ๑๒ จ�านวน ๓ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรจัดให้มีกำรบริกำรประชำชนท่ีเข้ำมำรับบริกำรในหน่วยงำน ได้อย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อสร้ำง 
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ประชำชนผู้รับบริกำรในแต่ละพื้นที่สำมำรถ ได้รับกำรบริกำร 
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมำตรฐำนเดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. กำรจัดสถำนที่ หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 

ตำมหัวข้อเกณฑ์กำรประเมินด้วยข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นและสำมำรถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง  
(เป็นที่ยอมรับได้)

๒. แบบค�ำร้อง ค�ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่บริกำร 
ล่วงเวลำ/พกัเทีย่ง หรอืวนัหยดุรำชกำร หลกัฐำน
กำรใช้บริกำรในช่วงเวลำดังกล่ำว 

๓. ตรวจสอบสัญญำณ wifi ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรจัดมุมอินเตอร์เน็ต 

๔. เอกสำรประเมินควำมพึงพอใจ ฯลฯ

๑๐. การอ�านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 
เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู ้รับบริการและ 
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. มีเก้ำอี้รองรับประชำชนผู้รับบริกำรอย่ำงเพียงพอ
๒. มีป้ำย/สัญลักษณ์บอกทิศทำงหรือต�ำแหน่งในกำร 

เขำ้ถึงจุดให้บริกำรได้อย่ำงสะดวก และชัดเจน รวมทั้งที่ตั้ง
ของจุดให้บริกำร

๓. มกีำรออกแบบผงังำนและระบบกำรให้บรกิำรระหว่ำง 
“จุดก่อนเข้ำสู่บริกำร” และ “จุดให้บริกำร” ท่ีอ�ำนวย 
ควำมสะดวกทั้งส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชน

๔. มีกำรจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงเป็นธรรม 
หรือใช้แอพพลิเคชั่น (Application)

๕. มีจุดแลกรับในกำรช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
เช่น คัดกรองผู้ให้บริกำร ให้ค�ำแนะน�ำในกำรขอรับบริกำร
หรือช่วยเตรียมเอกสำรพร้อมแบบค�ำร้องพร้อมท้ังตัวอย่ำง
กำรกรอกข้อมูล

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรฐำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ
๒. มำตรฐำนกำรควบคุมอำคำร
๓. มำตรฐำนกำรพฒันำและสงเครำะห์ผูพ้กิำร
๔. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนดำ้นผู้สูงอำยุ
๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๘

๖. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษำยน 
๒๕๔๙

๖. มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร หรือตำมเวลำ 
ที่สอดคล้องกับผลส�ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ในพื้นที่(มีบริกำรล่วงเวลำ/พักเที่ยง หรือวันหยุดรำชกำร)

๗. ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
๘. มีจุดบริกำรน�้ำดื่มสะอำดเพื่อบริกำรประชำชนรองรบั

บรกิำรประชำชนอย่ำงเพียงพอ
๙. มีกำรออกแบบสถำนท่ีค�ำนึงถึงผู้พิกำร สตรีมีครรภ์ 

และผู้สูงอำยุ
๑๐. ในจุดท่ีส�ำคัญอันตรำยมีกำรออกแบบหรือให้สำมำรถ
มองเหน็ได้ชดัเจนตำมหลกัสำกล ทัง้ขณะยนืหรอืรถล้อเลือ่น 
หรือมีขนำดและพื้นที่ใช้งำนสะดวกต่อกำรเอื้อมจับ
๑๑. มีกำรจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ ณ จุดรับบริกำร
และภำยในส�ำนักงำน หรือ ที่ท�ำกำร
๑๒. มีจุดประเมินผลควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำร 
ในรูปแบบท่ีง่ำยและสะดวกต่อผู้ให้บริกำร โดยค�ำนึงถึง 
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback) 
เกณฑ์การให้คะแนน :    
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๑๒ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๑๐ – ๑๑ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๘ - ๙ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๘ ข้อ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
ในกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ำมีกำรด�ำเนินกำรจริงในห้วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 

อำจเกิดจำกกำรค้นหำร่องรอยที่เกิดขึ้นมำแล้ว หรือสุ่มสอบถำมจำกประชำชนผู้มำรับบริกำร อย่ำงน้อย ๔ คน

๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. คู่มือส�ำหรับประชำชนที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
๒. ตรวจสอบสัญญำณ wifi ขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดมุมอินเตอร์เน็ต 
๓. เอกสำรประเมินควำมพึงพอใจ 
๔. ตรวจสอบกำรให้บริกำรช่องทำงเว็บไซต์             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/Facebook/Line
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๘

๑๑. ช ่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือ 
ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดท�ำและเผยแพร่คู ่มือส�ำหรับประชำชน 
ครบถ้วน ทุกกระบวนงำนให้บริกำรที่เป็นปัจจุบัน และ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม
๓. มีกล่อง/ตู ้รับฟังควำมคิดเห็น อย่ำงน้อยสำมจุด  

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ำกับจุดที่ตั้ง  
(ชุมชน/หมูบ้่ำน) หรอืมตีู ้ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และสรุปผลข้อมูลที่ได้จำกตู้ ปณ. ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ

๔. มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น หรือกำรประชำคม
ท้องถิ่น และน�ำข้อมูลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำ 
แก้ปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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และแสดงผลกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้สำธำรณชน
รับทรำบทำงเว็บไซต ์หลักขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหำคม ๒๕๕๘

๕. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น  
ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๔๕๑ ลงวันท่ี ๒๘  
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

๖. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวนัที ่๔ กมุภำพันธ์ ๒๕๕๘

๗. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น                 
ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวนัที ่๒๐ เมษำยน ๒๕๔๙

๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/  
Facebook/Line

๖. โทรศพัท์สำยด่วนหรือสำยตรงถงึผูบ้รหิำรท้องถิน่

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ด�ำเนินกำร ๕ - ๖ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : ๑. โทรศัพท์สำยด่วน เช่น ๑๖๖๙ หรือสำยตรงถึงผู้บริหำรท้องถิ่น อำจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น  
                   (ระบุให้ชัดเจนว่ำโทรศัพท์สำยด่วนนั้นคือเลขหมำยใด หรือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบ)

๒. กำรเผยแพร่ หมำยถึง กำรเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสำร ติดประกำศที่ส�ำนักงำน/ที่ท�ำกำร หรือเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐำนแบบประเมินควำมพึงพอใจ
๒ . รำยงำนผลกำรประ เมินควำมพึ งพอใจ  

ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
๓. เอกสำรหรือรำยกำรหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์  

ทีแ่สดงให้เห็นถงึกำรให้คะแนนและแสดงควำมคดิเหน็
ของประชำชน เพื่อให้มีกำรปรับปรุงบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในกำรบริกำรประชำชน

๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ 

๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวำคม ๒๕๖๑

๑๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Citizen Feedback)
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชน  
ณ จุดบริกำร

๒. มีกำรประมวลผลเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
๓. มีผลประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐
๔. มีกำรให้คะแนนและแสดงควำมคิดเห็นของ

ประชำชน เพื่อให้มีกำรปรับปรุงบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีกำรใช้อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) อย่ำงน้อย ๑ กระบวนงำน

๖. มีกำรแสดงผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำร ๔ – ๖ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อหรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓ - ๑๔ จ�านวน ๒ ข้อ

เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ  

เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสและกำรบริหำรงำนที่ดี

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนระดับหน่วยงำนของรัฐ ตำมแบบ      

ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖
๒. หนังสือน�ำส่งรำยงำนให้ผู้ก�ำกับดูแล

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส�ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

  

๑๓. การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับ 
หน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔  
แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖ 
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนนิกำรตำมแบบท่ีก�ำหนดครบถ้วนและรำยงำน
ผู้ก�ำกับดูแลภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด 

๒. ด�ำเนนิกำรตำมแบบทีก่�ำหนดครบถ้วนแต่รำยงำน
ผู้ก�ำกับดูแลเกินระยะเวลำที่ก�ำหนด

๓. ด�ำเนินกำรตำมแบบที่ก�ำหนดครบถ้วนแต่ไม่
รำยงำนผู้ก�ำกับดูแล 

๔. ไม่ได้ด�ำเนนิกำรหรอืด�ำเนนิกำรตำมแบบทีก่�ำหนด
ไม่ครบถ้วน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. แบบรายงาน (แบบที่ก�าหนด)

๑.๑ แบบ ปค.๑ คือ หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
๑.๒ แบบ ปค.๔ คือ รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
๑.๓ แบบ ปค.๕ คือ รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
๑.๔ แบบ ปค.๖ คือ รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภำยใน 

หรือไม่ได้มอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่ต้องจัดท�ำแบบ ปค.๖)
๒. การจัดส่งรายงาน (ระยะเวลาที่ก�าหนด)

๒.๑ กรณี องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เทศบำลต�ำบล จัดส่งให้นำยอ�ำเภอ เพื่อให้คณะกรรมกำรที่นำยอ�ำเภอจัดให้มีขึ้นด�ำเนินกำร
รวบรวมและสรุปเป็นรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ และส่งให้ส�ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ

๒.๒ กรณี เทศบำลเมือง/เทศบำลนคร/องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด ภำยใน  
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ

๒.๓ กรณี เมืองพัทยำ จัดส่งให้ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ

๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมลูอตัรำก�ำลงัต�ำแหน่งนกัวชิำกำรตรวจสอบ

ภำยใน (กรณมีผีูด้�ำรงต�ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยใน)
๒. ค�ำส่ังมอบหมำยให้มผีูป้ฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบ

ภำยใน (กรณไีม่มผีูด้�ำรงต�ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยใน) 
๓. แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี
๔. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มผีูต้รวจสอบภายใน
หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ 
ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบภำยในหรือมอบ
หมำยให้มีผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู ้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำ
แผนกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปตำม
แผนท่ีได้รับอนุมัติ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบครบ
ถ้วน ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

๕
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 

ตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. หลักเกณฑ ์กระทรวงกำรคลั งว ่ ำด ้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ภำยในส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มีผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบภำยในหรือมอบ
หมำยให้มีผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู ้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำ
แผนกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปตำม
แผนท่ีได้รับอนุมัติ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบครบ
ถ้วน แต่เกินระยะเวลำที่ก�ำหนด

๓. มีผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบภำยในหรือมอบ
หมำยให้มีผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู ้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำ
แผนกำรตรวจสอบและปฏบัิตงิำนตรวจสอบเป็นไปตำม
แผนที่ได้รับอนุมัติ 

๔. ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในและไม่ได้
มอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ระยะเวลำที่ก�ำหนด)

๑. กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนวนัที ่๑๔ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑ 
ให้ด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปจนกว่ำจะแล้ว
เสร็จตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังฯ ข้อ ๒๓

๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรท้องถิ่น ภำยในเวลำอันสมควรหรืออย่ำงน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วเสร็จตำมแผน

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๑๕ - ๑๗ จ�านวน ๓ ข้อ

เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรงำน ที่มำจำกกำรบริหำรงำนที่เข้มแข็ง และมีควำมโปร่งใส

หมวดย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือ/เอกสำร เป็นข้อตกลงในกำรปฏิบัติ

รำชกำร
๒. มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
๓. มีเอกสำรกำรลงนำมของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก/

กอง/ฝ่ำย และข้ำรำชกำร พนกังำนจ้ำง ลกูจ้ำงประจ�ำ 
ได้ลงนำมทรำบทุกคน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๑๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการจัดท�า
ข้อตกลง ในการปฏิบตัริาชการระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดท�ำข้อตกลงครบทุกส่วนรำชกำร
๒. มีกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงครบทุกส่วนรำชกำร
๓. มีกำรจัดท�ำและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
๔. มีกำรลงนำมครบถูกต้อง และมีข้ำรำชกำร 

พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำงประจ�ำ ได้ลงนำมทรำบทุกคน

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร  

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :
ตรวจสอบหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรหรือไม่ โดยอำจน�ำ 

ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรมำเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี

๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑ . ค� ำสั่ ง /ประกำศแต ่ ง ต้ั งคณะกรรมกำร 

ประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภำคประชำชน  
ภำคเอกชน ร่วมเป็นกรรมกำรที่เป็นปัจจุบัน

๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมนิผลฯ
๓ . ร ำย ง ำนผลกำรประ เมิ นผลและ เสนอ              

แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้ครบ
ทั้ง ๔ ด้ำน 

๔. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำผลกำรประเมินและ 
สัง่กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขและพฒันำกำรปฏบิตังิำน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/            
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๑๖. มกีารวเิคราะห์และสรปุผลการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอก 
ร่วมเป็นกรรมการ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง ท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. จดัประชมุคณะกรรมกำรฯเพือ่พจิำรณำผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้ำน 
เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ (๒) คุณภำพ 
ของบริกำร (๓) ควำมคุ ้มค ่ำของภำรกิจ และ  
(๔) ควำมพึงพอใจของประชำชน

๓. มีกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
๔. เสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
คณะกรรมกำรประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรประชุม 

อย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้งแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย  
หรือยุติกำรด�ำเนินกำร

หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนนกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ปี ๒๕๖๑ เทียบกับ  
ปี ๒๕๖๒
สูตรค�านวน
ใช้คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๒ - คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๑

๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA 
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน LPA  
ด้ำนที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ดำ้นที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

๕

๓

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวนัที ่๑๑ มถินุำยน ๒๕๖๒

๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้ำนที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป

๔. ต�่ำกว่ำร้อยละ ๑.๐๐ หรือคะแนน LPA ด้ำนที่ 
๑ – ๕ ต�่ำกว่ำที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๑

๐

ค�าอธิบาย : ๑. คะแนนเฉลี่ย หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้ำนที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่ำนมำได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมำกกว่ำ และปีงบประมำณที่ตรวจประเมิน  

                      ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณีคะแนนไม่เพิ่มข้ึน แต่ในปีที่ผ่ำนมำได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือมำกกว่ำ และปีงบประมำณตรวจประเมิน  

                      ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ ๕.๐๐ หรือเท่ำใดก็ตำม หำกเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อ ๑๘ - ๒๐ จ�านวน ๓ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนเพิ่มขึ้นโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรลดขั้นตอนกำรใช้เทคโนโลยีกำร
ให้บริกำรเชิงรุก กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือหรอืค�ำสัง่มอบอ�ำนำจพร้อมบญัชกีำรมอบอ�ำนำจ

แนบท้ำย (ไม่ใช่ค�ำสั่งรักษำรำชกำรแทน) ที่เป็นปัจจุบัน 
๒. กำรมอบอ�ำนำจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อ

ประชำชนและเป็นอ�ำนำจของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓. จ�ำนวนหรอืร้อยละของหนงัสอื หรอืค�ำส่ังมอบอ�ำนำจ 
ที่ปฏิบัติจริงโดยกำรลงนำมของผู ้ ได ้รับมอบอ�ำนำจ  
อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐

๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๒  

๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖  
เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพื่อประชำชน

๔. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๐

๑๘. การมอบอ�านาจการตัดสินใจ เพ่ือปฏิบัติ
ราชการ
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรมอบอ�ำนำจท�ำเป็นหนังสือ/ค�ำสั่งระบุ 
ชื่อผู้รับมอบอ�ำนำจชัดเจน 

๒. มหีลกัฐำนผู้รบัมอบอ�ำนำจใช้อ�ำนำจท่ีได้รบั
๓. มีกำรแจ้งเวียนให้ข ้ำรำชกำร/พนักงำน 

ส่วนท้องถิน่รบัทรำบ และลงลำยมอืรบัทรำบทกุคน
๔. มกีำรประกำศให้ประชำชนทรำบในทีเ่ปิดเผย
๕. มีกำรปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบอ�ำนำจจริง

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร 
มอบอ�ำนำจ

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :
๑. ส�ำหรับกำรมอบอ�ำนำจของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�ำเป็นค�ำส่ัง 

และประกำศให้ประชำชนทรำบ
๒. กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย หลักควำม

โปร่งใสและหลักควำมคุ้มคำ่

๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มแีละใช้อปุกรณ์อ่ำนบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) ในกำรบริกำรประชำชน
๒. ตรวจสอบกำรให้บริกำรช่องทำงเว็บไซต์หลักของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี wifi ใช้งำน

จริงหรือไม่ หรือมีกำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำนก่อสร้ำงจริง
หรือไม่ เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๒  

๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖  
เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพื่อประชำชน

๔. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๐ 

๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑

๑๙. มี การใช ้ เทคโนโล ยีสารสนเทศหรื อ
โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรใช้อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) อย่ำงน้อย ๑ กระบวนงำน

๒. มีกำรให้บริกำรช�ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต
๓. จัดให ้มี  wifi หรืออินเตอร ์ เน็ตภำยใน

ส�ำนักงำน/ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีกำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำนก่อสร้ำง
๕. มีกำรแจ้งผลกำรอนุมัติผ่ำนระบบ SMS หรือ

ระบบอื่นนอกจำกนี้
๖. มีกำรจองคิวขอรับบริกำรออนไลน์
๗. มีกำรแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่ำนระบบ

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น, Line , Facebook เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำร ๖ – ๗ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๔ – ๕ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือโทรคมนำคมตำมควำมเหมำะสมและงบประมำณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วย 

ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภำพ และประหยัดค่ำใช้จำ่ย

๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรทีเ่สนอต่อผูบ้รหิำรท้องถิน่

เพื่อทรำบ
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบญัญตักิ�ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย 

อ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารบรูณาการ 
(Intergration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ�านาจหน้าที ่ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๒. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
๓. ด ้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๔. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒. แผนปฏบิติักำรก�ำหนดขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ง กำรท�ำควำมตกลงร่วมมอื
กนัจดัท�ำบรกิำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘

๔. หนังสอืส�ำนกัปลดัส�ำนักนำยกรฐัมนตร ีท่ี นร ๐๑๐๗/ 
ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘

๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม

๖. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๖ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๕ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๓  ข้อ 

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณโีครงกำรทีห่น่วยงำนของรฐัจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�ำเนนิกำร และโครงกำรทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อดุหนนุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงำนอืน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ได้มส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิกำร ไม่น�ำมำนบัเป็นคะแนน
๒. หน่วยงำนอื่น ๆ ให้หมำยควำมรวมถึง หน่วยงำนที่มิใช่รำชกำร เช่น ภำคเอกชน องค์กรภำคประชำชน ฯลฯ
๓. กำรนับจ�ำนวนดำ้น ให้นับอย่ำงน้อย ๑ โครงกำร หรือ ๑ กิจกรรมต่อ ๑ ด้ำน 

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ข้อ ๒๑ จ�านวน ๑ ข้อ

เป้ำหมำย : เพือ่ให้เกดิควำมถูกต้อง ทนัสมยั เป็นธรรม คุ้มค่ำ และมปีระสทิธภิำพในกำรปฏบัิตภิำรกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งคณะท�ำงำน
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะท�ำงำน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเอกสำรแสดง

กำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนหลงัจำกกำรพิจำรณำ
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ 
หรอืข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติ เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ

๔. เวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มำตรำ ๕๒  

๓. ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน                 
สำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๔. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๙๕.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อ ๓  

๒๑. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้ 

๑. มีกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนพิจำรณำทบทวนปรับปรุง 
เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิภำรกจิหรอืข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัิ
เป็นปัจจุบัน

๒. มีกำรประชุมคณะท�ำงำน
๓. มีกำรจัดท�ำรำยงำนประชุมตำมรูปแบบระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
๔. น�ำผลกำรประชุมมำทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

หรอืยกเลกิภำรกจิหรอืข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัเิป็นปัจจบุนั
๕. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนนิกำร ๑ – ๒ ข้อ หรือไม่มกีำรด�ำเนนิกำร

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย : 
กรณีมีกำรด�ำเนินกำรทบทวนภำรกิจแต่ไม่มีภำรกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ ให้ถือว่ำเป็นกำรด�ำเนินกำรแล้ว 

ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ๕ ข้อ

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๙ การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒ - ๒๓ จ�านวน ๒ ข้อ

เป้ำหมำย : ให้จงัหวดัก�ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยของจังหวดั (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึง่อำจเป็นกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย

รฐับำล กระทรวงมหำดไทย ยทุธศำสตร์กำรพฒันำกลุม่จงัหวดั แผนพฒันำจงัหวดั นโยบำยส�ำคญัของผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั หรอืนโยบำยกำรพฒันำ

พืน้ท่ีเฉพำะ เช่น พืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิ พ้ืนทีก่ำรค้ำชำยแดน ฯลฯ (ระบุหวัข้อนโยบำย กำรด�ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำร

สนบัสนนุและผลกำรด�ำเนินงำน)

ค�าอธิบาย : ๑. ให้จังหวัดจัดท�ำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตำมเปำ้หมำยที่อธิบำยขำ้งต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ำกับ ๑๐ คะแนน 

      โดยก�ำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์กำรให้คะแนน ๕-๓-๑-๐

  ๒. ตัวช้ีวดัต้องเป็นภำรกิจ อ�ำนำจ หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภท (องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั/เทศบำล/

      องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เมืองพัทยำ)

ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  

๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  

๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย

๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)

๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  

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

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมลูกำรประสำนหน่วยงำนอืน่ ทีเ่กีย่วข้องเช่น 

ทีท่�ำกำรปกครองอ�ำเภอ/จงัหวดั สำธำรณสขุอ�ำเภอ/
จังหวัด สถำนีต�ำรวจในพื้นที่

๒. ส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เช่น ป้ำย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภำพถ่ำย วำรสำร ใบปลิว จดหมำยข่ำว

๓. โครงกำร/กจิกรรมทีแ่สดงถึงเกณฑ์กำรประเมนิ
ที่ได้ก�ำหนดไว้......

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๒๒. (ตัวอย่าง) จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการในโครงการ (ระบุโครงการ
หรือกิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�าเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)

๑. มีกำรประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง
๒. มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ประชำชนใน

พื้นที่เกิดควำมตระหนักเกี่ยวกับโครงกำรที่ด�ำเนินกำร
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำร
๔. มกีำรฝึกอบรมเก่ียวกับโครงกำรท่ีด�ำเนนิกำร

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ 

วรรค ๒
๒. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๕/๑
๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑
๔. หนังสือ...................................

ค�าอธิบาย : ……………………………

สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)  

๒. แผนแม่บทยุทธศำสตร์ชำติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทำงพัฒนำ ระบุด้วย)  

๓. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)  

๔. นโยบำยกระทรวงมหำดไทย

๕. แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)

๖. ยุทธศำสตร์จังหวัด (ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)  

๗. Sustainable Development Goals : SDGs (เปำ้หมำย/เปำ้ประสงค์/ตัวชี้วัดของเปำ้ประสงค์ ระบุด้วย)

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓20

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ข้อ ๑ - ๒๓

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนแผนพัฒนำท้องถิ่น กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำยช�ำนำญ มีข�ำ                   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนกลุ่มงำนแผนพัฒนำท้องถิ่น โทร. ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑

                  ๒. นำยโสพรรณ สืบบุตร              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๙๔ ๔๙๓ ๔๒๖๘

                  ๓. วำ่ที่ร้อยโทกมลกำจ รุ่งปิ่น        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓  

หน่วยที่ ๑  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ ๖

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และนโยบำย กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำยกฤษดำ สมประสงค์           ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และนโยบำย โทร. ๐๖๓ ๑๙๖ ๕๓๓๘

                  ๒. นำยเชำวรัตน์ กระบัตร            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๖๓ ๘๙๘ ๗๙๘๗

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

หน่วยที่ ๒  การจัดท�าฐานข้อมูล  ข้อ ๗

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสำววรรณภำ ขันติสมบูรณ์   ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศท้องถิ่น  โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘

                  ๒. นำยธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม     หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศ โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๗๖

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗ - ๙

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อ ๘-๙

หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ข้อ ๑๐-๑๒

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๑๕-๑๗

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อ ๑๘-๒๐

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ข้อ ๒๑

หน่วยที่ ๙ การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒-๒๓

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสำวลัดดำวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น 

                                                             โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔

                  ๒. นำยสุริยะ หินเมืองเก่ำ            หัวหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕

                  ๓. นำยไพศำล พันธุระ                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒

                  ๔. นำงสำวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

หน่วยที่ ๕  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓-๑๔

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองตรวจสอบระบบกำรเงินบัญชีท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงชบำไพร ชุนถนอม           ผู้อ�ำนวยกำรกองตรวจสอบระบบกำรเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕

                  ๒. นำงสำวพรพิชชำ พำนแก้ว      ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒

                                                           โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕







แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตกับการท�างาน

การด�าเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่น
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (รวม ๒๑ ข้อ) ข้อ ๒๔ - ๔๔
จ�านวน ๑๐๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางแผน การส่งเสริม  

การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และส่งเสริม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….

อ�าเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน

เมือง

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

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

รวม ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน

      ( ................................................................. )

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

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน

       (......................................................)           (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน

       (......................................................)           (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒๔ - ๒๘ จ�านวน ๕ ข้อ

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนและบริหารอัตราก�าลัง 

ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ�านาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง 

ว่าได้ระบุเลขที่ค�าสั่งหรือไม่และระบุค�าสั่งเลขที่เท่าใด

๒. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนอัตรา

ก�าลังหรือเอกสารที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้งให้มีการประชุม

คณะกรรมการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนอัตรา

ก�าลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตราก�าลังสามปี ประจ�าปี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (มีบันทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นถึง

การมีส่วนร่วมการตัดสินใจด้วยกันอย่างชัดเจน)

๔. มต ิก.จงัหวดั ในครัง้ทีม่กีารพจิารณาแผนอตัราก�าลงั

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง  

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต�าบล/              

พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.                       

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๕. หนังสือส�านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก  

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง การจดัท�าแผนอตัราก�าลงั ๓ ปี ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๒๔. การจัดท�าแผนอัตราก�าลังสามปี

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�าแผนอตัรา

ก�าลัง

๒. มีการแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท�า

แผนอัตราก�าลัง

๓. มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๔. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�า

แผนอัตราก�าลัง

๕ . ในเอกสารแผนอัตราก� า ลัง มีการระบุ

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

๖. มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กร

โดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ

องค์กรอย่างชัดเจน

๗. มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ�านาจหน้าที่

ตามกฎหมายว่ามีภารกิจหรือกิจกรรมใดท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�าเนินการ

๘. มีการระบุว่าส่วนราชการ (กอง/ส�านัก/ฝ่าย) 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบใดพร้อมท้ังระบุงานของ

แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

๙. แผนอัตราก�าลังได ้จัดท�าประกาศ โดย 

ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ

๑๐. ในแผนอัตราก�าลังระบุมติ ก. จังหวัดครั้งที่

เห็นชอบอย่างชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการ ๙ – ๑๐ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๖ - ๘ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ

๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย :
แผนอัตราก�าลังสามปี คือ แผนอัตราก�าลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการก�าหนดต�าแหน่ง การสรรหา

ต�าแหน่ง ใช้ต�าแหน่ง และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าจะมีการใช้ต�าแหน่ง
ใด จ�านวนเท่าใดในส่วนราชการใด และจะพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปในแนวทางใด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการบริหารงาน ตามอ�านาจ หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค�าสั่ง  ดังนี้

๑. ประกาศก�าหนดส่วนราชการและอ�านาจหน้าท่ี 

ของส่วนราชการ

๒. ค�าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการงานให้ ข ้าราชการ 

ของแต่ละส่วนราชการ

๓. ค�าสั่ งแต ่ง ต้ังผู ้ปฏิบั ติราชการแทนปลัด/ผอ.  

ของแต่ละส่วนราชการ

๔. ค�าสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ 

(โดยตรวจสอบตัวบุคคลในค�าสั่งกับในค�าสั่งที่มีอยู่จริง)

๕. ค�าสั่งแต ่งตั้งผู ้รักษาราชการแทนปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก�าหนด คือ  

ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด กรณีไม่มีรองปลัด

ให้แต่งตั้งผู ้อ�านวยการ(ส�านัก/กอง/ส่วน) เป็นผู้รักษา 

ราชการแทน

๖. ค�าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการงานให้รองปลัดปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

๗. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/พนกังาน

เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๓. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

๐๘๐๙.๒/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ค�าอธิบาย :

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ไม ่มี

ต�าแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอ�านาจของนายกฯ 

ให้แก่รองนายก ฯ  มาใช้แทน

๒๕. การออกค�าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีประกาศก�าหนดส่วนราชการและอ�านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

๒. ประกาศก�าหนดส่วนราชการและอ�านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการนั้น มีการระบุมติการ

ประชุม ก. จังหวัดว่าเป็นการประชุมครั้งท่ีเท่าใด

ไว้ในค�าสั่งอย่างชัดเจน

๓ . มี ค� าสั่ ง มอบหมายหน ้ า ท่ีการงานให ้ 

ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยจัดท� าค� าสั่ ง เป ็นลายลักษณ ์อักษรและ 

เป็นปัจจุบัน

๔. ค�าสั่งมอบหมายหน้าท่ีการงานให้ข้าราชการ

ของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น มีการ 

ระบุเลขท่ีต�าแหน่งของข้าราชการแต่ละราย 

อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

๕. ค�าสั่งมอบหมายหน้าท่ีการงาน มีการเก็บไว้

เป็นหมวดหมู่ตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย

๖. มคี�าสัง่การแต่งตัง้ผูป้ฏบัิตริาชการแทนปลดั/

ผอ. ครบทุกส่วนราชการ

๗. ผู้รับมอบอ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติ

ราชการแทนปลัด/ผอ. มีการรายงานผลการ

ปฏบัิตหิน้าทีห่รอืสรปุผลการด�าเนนิการในรปูแบบ        

การรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘. มีค�าสั่งการแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทน 

ครบทุกส่วนราชการ

๙. ค�าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ผู้ปฏิบัติ

ราชการแทน มีความเป็นปัจจุบัน 

๑๐. มีค�าสั่งการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่

รองปลดัรบัผดิชอบส่วนราชการใดเป็นลายลกัษณ์

อักษร โดยปลัดเป็นผู้ลงนามมอบนั้น ได้ระบุเลขที่

ต�าแหน่งของรองปลัดไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑. มีค�าสั่งแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทนปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๘ - ๑๑ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๕ - ๗ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ

๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสารการวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ

ของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศ 

เพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี

๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อทราบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บคุคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/พนกังาน

เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๒๖. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge  

Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรม

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการส�ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และ 

ความต้องการของบุคลากร

๒. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ

ของบุคลากร

๓. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

ตามผลการวิเคราะห์

๔. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่เกิด

จากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องการ

ของบุคลากร

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ตามหลักเกณฑ์ ก. จังหวัดก�าหนดให้การฝึกอบรมจะต้องด�าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรม เพื่อประกอบการจัดท�าโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)

๒. การอบรมหรือการฝึกอบรม หมายถึง การอบรมหรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/

พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้างประจ�า (กรณีพนักงานจ้าง ยังไม่นับรวม)                  

๓. การส�ารวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด�าเนินการครบทุกส่วนราชการ
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ค�าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร    

๓. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิารท้องถิน่

เพื่อทราบ                  

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บคุคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต�าบล/

พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น  (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๒๗. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge  

Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้ารับการอบรมหรือ 

ฝึกอบรม

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากร 

เข้ารบัการอบรมหรอืฝึกอบรมทีม่เีนือ้หาสอดคล้อง

กับต�าแหน่ง/มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

๒. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผลการ

อบรมหรือฝึกอบรมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

หรอืกรณท่ีีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จดัอบรมเอง 

จะต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือ 

ฝึกอบรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๓. จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร

เป็นประจ�าอย่างน้อยทุก ๓ เดือน

๔. น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรมหรอืฝึกอบรม

ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรม/โครงการเพื่อเน้น

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

๕. น�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็น

ข้อมูลในการจัดท�าโครงการอบรมหรือฝึกอบรม

หรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ

๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ต�าแหน่งผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับโครงการที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ

๒. การพัฒนาองค์ความรู้ ต้องเป็นไปตามกรอบอ�านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีลักษณะต้องด�าเนินการจริง หรือ 

น�ามาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท�างบประมาณรายจ่าย การพัสดุและการจัดเก็บ

รายได้ เป็นต้น

๓. หน่วยงานที่จัดพัฒนาองค์ความรู้ อาจเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค์การมหาชน สมาคม 

มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนอตัราก�าลงัสามปีทีใ่ช้อยูเ่ป็นปัจจุบนัและมอีตัรา

ก�าลังที่มีอยู่จริง

๒. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากหน่วย 

ที่จัด เช่น ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออื่น ๆ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบลเท่านั้น

๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิารท้องถ่ิน

เพื่อทราบ  

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บคุคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต�าบล/

พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒๘. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 

Management) บคุลากรทุกสายงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสายงาน เฉลี่ยร้อยละ 

ของสายงานที่มีในแผนอัตราก�าลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐

๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙

๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือไม่มีการ 

ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ให้พิจารณาร้อยละของจ�านวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน เช่น เทศบาล ก.                       

มีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก�าลังสามปี จ�านวน ๓๐ สายงาน พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน                  

จ�านวน ๒๔ สายงาน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๐ ของสายงานทั้งหมด จะได้คะแนน ๓ คะแนน เป็นต้น

๒. กรณีสายงานที่มีในแผนอัตราก�าลังสามปี เป็นต�าแหน่งว่างก็ให้น�ามาค�านวณด้วย

๓. หลักสูตรการฝึกอบรม ให้พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัด และให้หมายรวมถึง กระทรวง กรมอื่น ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้จัด
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๒๙ - ๓๒ จ�านวน ๔ ข้อ

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส�าเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบฐานข้อมูล 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แบบประเมนิผลการปฏบิติังาน และแบบประเมินการ

เลือ่นขัน้เงนิเดือนของข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ 

๒. ค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน

ขั้นเงินเดือน 

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง

๔. เอกสารการแบ่งกลุ่ม การค�านวณโควตาและวงเงิน

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อน

ขั้นเงินเดือน

๖. สุ่มสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส 

และเป็นธรรมหรอืไม่ อย่างไร อย่างน้อยรวมกนัแล้ว ๓ คน

๗. เอกสารการเรยีกร้องขอความเป็นธรรม หรอืหนงัสือ

ร้องเรียนหรือไม่

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน

ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมนิผลการปฏบัิติ

งานของข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และแก้ไขเพิ่มเติม

๒. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับการก�าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น 

เงนิเดอืนข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

๐๘๐๙.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๙. ระดับความส�าเร็จของการประเมินผล 

การปฏบิติังาน และการประเมนิเลือ่นขัน้เงนิเดือน

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ข้าราชการด�าเนินการจัดท�าแบบประเมินผล

การปฏบิตังิาน แบบประเมนิการเลือ่นขัน้เงนิเดือน 

ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมีความ

โปร่งใส

๒. ข้าราชการด�าเนินการจัดท�าแบบประเมินผล

การปฏบิตังิาน แบบประเมนิการเลือ่นขัน้เงนิเดือน

ไม่ถกูต้อง และหรอืไม่ครบถ้วน และมกีารเลือ่นขัน้ 

เงินเดือน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ม ี

ความเป็นธรรม หรือไม่มีความโปร่งใส

๕

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย :

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. ความโปร่งใส (Transparency) จะส่งผลโดยตรงต่อ “การตรวจสอบได้” ซึ่งถือเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีส�าคัญยิ่ง  

หากหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระบบ ไม่มีความโปร่งใสแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เพราะกลัวว่าจะถูกจับผิด 

ในการท�าส่ิงที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ระบบพรรคพวก อุปถัมภ์ ความโปร่งใสต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ตรวจสอบ

ความถูกต้องชัดเจนได้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

๔. เป็นธรรม/ความเป็นธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องยึดหลักนี้ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เกดิความเป็นธรรมให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�าเป็นต้องอาศยั “หลกัคณุธรรม” ในการประกอบ

การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะดุลพินิจสามารถเชื่อมโยงถึงระบบคุณค่าหรือค่านิยมต่าง ๆ ในระบบราชการท้องถิ่น 

ซึ่งจะก�าหนดความก้าวหน้าของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเรียกว่าการใช้หลักคุณธรรม (Morality)

๕. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�าบล และพนักงานเมืองพัทยา

๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. การค�านวณวงเงินร้อยละ ๓ ที่สามารถจะใช้เลื่อน

เงนิเดอืนข้าราชการ หรอืพนกังานครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ท่ีไปช่วย

ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น

ด้วย) ให้ใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี ๑ มนีาคม หรอื วนัที ่๑ กนัยายน 

แล้วแต่กรณี 

๒. จ�านวนร้อยละที่จะไว้ใช ้ในการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนท้องถิ่น แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ ๖  

ของฐาน ในการค�านวณของแต่ละคน

๓. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค�านวณ

ที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน  

ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปอย่างช้าทีส่ดุพร้อมกบั

การมีค�าสั่งเลื่อนเงินเดือน

๔. การเกลีย่เงนิจะต้องเกลีย่ภายในกลุม่อนัดบัเงนิเดอืน

เดียวกันเท่านั้น

๕. ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับมีการออกค�าสั่ง

ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามท่ี 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนดก่อน จึงจะออกค�าสั่งเลื่อน

เงินเดือนรอบใหม่

๖. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

๓๐. การเลือ่นเงนิเดอืนข้าราชการหรอืพนกังาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. วงเงินท่ีใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐาน

เงินเดือนรวม

๒. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้

๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย,    

คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย  

คือ

(๑) สายงานการสอน (ครูผู ้ดูแลเด็ก  

ครูผู้ช่วย และครู)

(๒) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา 

รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)

๒.๒ กลุ่มที่ ๒ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ 

คศ.๕ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ

(๑) สายงานการสอน (ครู)

(๒) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา 

รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)

๓. การเกลี่ยเงินภายในกลุ ่มอันดับเงินเดือน

เดียวกัน (กรณีมีข้าราชการหรือพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา จ�านวน ๑ คน ให้ถือว่า 

ได้ด�าเนินการตามข้อนี้)

๔. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ

ค�านวณทีไ่ด้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ เพือ่เลือ่น

เงินเดือน
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู พนักงาน 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือส�านักงาน กจ. กท. ก.อบต. ด่วนที่สุด  

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓๔๗ ลว. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. หนังสือส�านักงาน กจ. กท. ก.อบต. ด่วนที่สุด  

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖ ลว. ๔ เมษายน ๒๕๖๒

๕. ในการเลือ่นเงนิเดอืนแต่ละรอบ แต่ละครัง้ให้

เลื่อนไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ส�าหรับผู้ที่

ได้รบัเงนิเดอืนถึงข้ันสงูของอนัดบั ในรอบทีผ่่านมา 

การออกค�าสัง่เลือ่นเงนิเดอืนรอบใหม่ให้ออกค�าสัง่ 

ให้ไปอาศัยรับเงินเดือน  ในอันดับถัดไปก่อน  

แล้วจึงออกค�าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

๖. มีการจัดท�าแบบรายงานแสดงรายละเอียด        

การค�านวณวงเงินให้เห็นอย่างชัดเจน

๗. มกีารแจ้งผลการเลือ่นเงนิเดอืนให้ข้าราชการ

หรอืพนกังานครฯู แต่ละคนทราบเป็นข้อมลูเฉพาะ

เป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีการด�าเนินการครบ ๗ ข้อ

๒. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๐

ค�าอธิบาย :

ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 

ครู และ ศึกษานิเทศก์
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานมีการแต่งต้ังเป็นไปตามประกาศหลัก

เกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นหรือไม่

๒. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 

หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น

๑) สายงานการสอน

๒) สายงานบริหารสถานศึกษา

๓) สายงานนิเทศการศึกษา

๓. การแจ้งผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานข้าราชการ

หรอืพนักงานครูและบคุลากรทาง   การศกึษาส่วนท้องถ่ิน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับ

การประเมินผลการปฏิบตัิงานขา้ราชการครูพนักงานและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ

หรอืพนกังานครแูละบคุลากรทางการศกึษาส่วน

ท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกค�าสัง่ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล

การปฏบิตังิานของข้าราชการหรอืพนกังานครแูละ

บคุลากรทางการศกึษาส่วนท้องถิน่ จ�านวนไม่น้อย 

กว่า ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า

ส่วนราชการด้านการศกึษา และหรอืผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ

๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ  

หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนท้องถิ่นโดยใช้แบบการประเมินถูกต้องตาม

สายงานที่ก�าหนด

๓. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาส่วนท้องถิน่ให้ผูร้บัการประเมนิทราบทกุครัง้

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีการด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 

๒. ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการไม่ถูกต้อง

๕

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก   

ครูผู้ช่วย ครู และศึกษานิเทศก์

๒. กรณไีม่มผีูบ้รหิารสถานศกึษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสานขอยมืตัวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใกล้เคยีงหรอืผูบ้รหิาร

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบการบันทึกข ้อมูลทะเบียนประวัติ

อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ข้าราชการครูหรือพนักงานครู และลูกจ้างในระบบศูนย์

บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

๒. แผนอัตราก�าลังสามปี

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/พนกังาน

เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร ส่วน

จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓๒. ระดับความส�าเร็จของการบันทึกข้อมูล

ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูหรือ

พนักงานครู และลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการ

ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�าเนินการ

บันทึกข้อมูลแผนอัตราก�าลัง ผู ้ครองต�าแหน่ง 

อัตราว่าง และทะเบียนประวัติ ชื่อต�าแหน่งในการ

บริหารงาน ช่ือต�าแหน่งในสายงาน ค�าสั่ง และ

อตัราเงนิเดอืน ของบคุลากรครบถ้วน ถกูต้อง และ

เป็นปัจจุบัน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�าเนินการ

บันทึกข้อมูลแผนอัตราก�าลัง ผู ้ครองต�าแหน่ง  

อัตราว่าง และทะเบียนประวัติ ชื่อต�าแหน่งในการ

บรหิารงาน ช่ือต�าแหน่งในสายงาน ค�าสัง่ และอัตรา

เงินเดือน ของบุคลากรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ

ไม่เป็นปัจจุบัน 

๕

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ประเมินผลส�าเร็จจากการบันทึกข้อมูลจากระบบแผนอัตราก�าลังสามปี ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.๗ ครู 

๒. LHR คือ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

๓. เกณฑ์การประเมิน ให้ตรวจสอบจากหลักฐานแผนอัตราก�าลังสามปี กับข้อมูลในระบบ LHR

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดระบบ LHR ตรวจสอบว่า ระบบระบุว่าเป็นปัจจุบัน หรือไม่เป็นปัจจุบัน
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน ข้อ ๓๓ - ๓๔ จ�านวน ๒ ข้อ

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานและระบบงาน มีการจัดสวัสดิการและ 

เครื่องอ�านวยความสะดวกในที่ท�างานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. มโีครงการในข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณราย

จ่าย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน

และบรรยากาศทีส่นับสนุนให้ข้าราชการลกูจ้าง มคีวามสขุ 

พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท�างาน

๓. มีรายงานการประชุมบุคลากร เพ่ือพัฒนาสถานท่ี

ท�างานให้ Clean & Green

๔. มกีารจดักลุม่ในการท�างาน สร้างความร่วมมอืร่วมใจ

ในการท�างาน เช่น กิจกรรม ๕ ส.

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/พนักงาน

เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๓๓. การท�างานขององค์กรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ใช้หลักการบรหิารงานบคุคลท้องถิน่ 

ตามประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคล

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีวิธีการในการก�าหนดปัจจัยท�าให้มั่นใจว่า

สถานที่ท�างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

๒. บุคลากรมส่ีวนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม

การท�างาน

๓. มวีธิกีารในการก�าหนดปัจจยัส�าคญั ๆ  ซึง่มผีล 

ต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 

ในการท�างาน

๔. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานท่ี

ท�างาน ซึ่งมีการจัดสถานที่ท�างานที่เหมาะสม

๕. มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ            

๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�าบล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

๒. ปัจจัย หมายถึง เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล หนทาง เช่น การศึกษาเป็นปัจจัย ให้เกิดความรู้ความสามารถองค์ประกอบของปัจจัย เช่น 

ปัจจัยในการผลิต ปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการซ่ึงแบ่งปัจจัยท้ังภายในและภายนอก  

ซ่ึงมคีวามส�าคญัเหนอืการตอบสนองของแต่ละบคุคลในองค์กรทีม่วีตัถแุละสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กนัในการท�างานระหว่างผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�าคัญ             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) การมีส่วนร่วมจะตรงข้ามกับหลักการกีดกันในการบริหารงาน

บุคคลท้องถิ่น  และการพัฒนาท้องถิ่น
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย :

๔. แรงจูงใจในการท�างาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ

ท�างาน ทศิทางในการกระท�าความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระท�า ดงันัน้แรงจงูใจจงึเป็นกระบวนการทางจติใจท่ีเกดิจากการปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม

๔.๑ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองค์กรการหมุนเวียนต�าแหน่งงาน (Job Rotation)                 

การสับเปล่ียน โยกย้าย หรอืหมนุเวยีนต�าแหน่งงานนัน้ มปีระโยชน์ตรงท่ีท�าให้ข้าราชการไม่เกิดความเบือ่หน่ายในการท�างาน ทัง้ยงัได้พฒันา

ทกัษะใหม่ ๆ  ในการท�างานเพิม่ขึน้ ได้ลองอะไรทีห่ลากหลาย ได้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ (ทัง้นีต้ามกรอบ/คณุสมบตัขิองต�าแหน่งทีก่�าหนดไว้)

๔.๒ สวสัดกิารและสิทธิพเิศษอืน่ ๆ  เช่น การจดัให้เรยีนคอร์สภาษาต่าง ๆ  เพือ่เพ่ิมทกัษะความรู ้ตวัอย่างเช่น ภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่น่ 

ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น และควรเป็นภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานด้วย สวัสดิการด้านสันทนาการและ 

การผ่อนคลาย ออกก�าลงักาย ตลอดจน ลดความเครยีดในการท�างาน ตวัอย่างเช่น คอร์สเรยีนโยคะ, สมาชิกฟิตเนส, คอร์สกฬีา อืน่ ๆ  เป็นต้น 

๔.๓ การให้สิ่งตอบแทนที่องค์กรจัดท�าขึ้นพิเศษ เช่น รับประทานอาหารมื้อพิเศษกับผู้บริหารท้องถิ่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ (ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ

๔.๔ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน เช่น ปรับเปลี่ยนรูปโฉมส�านักงานหรือที่ท�าการหรือห้องท�างาน เช่น การจัดโต๊ะใหม่  

ปรับมุมใหม่ เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ ตกแต่งห้องท�างานใหม่ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่าย สร้างโซนให้บุคลากรได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายจากการ

ท�างาน เช่น ห้องนั่งเล่น, ห้องกิจกรรมบันเทิง, ห้องกีฬา, หรือแม้แต่สวนหย่อม เป็นต้น

๔.๕ การให้เกียรติบุคลากร การให้เกียรติบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ควรพูดจาด้วยน�้าเสียงที่ดี แสดงความจริงใจ มีไมตรีเปิดใจ 

สามารถให้ค�าปรึกษาได้ในยามที่มีปัญหา และต้องแสดงให้บุคลากรเห็นว่าทุกคนมีความส�าคัญกับองค์กรเช่นกัน การพูดคุยต่อกันไม่ควร

แสดงกิริยาก้าวร้าว พูดจาเอะอะโวยวาย ยกตนข่มท่าน แสดงอ�านาจ เพราะจะท�าให้บุคลากรเกิดความหวาดกลัว หรือไม่ก็หมดศรัทธา  

ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ หมดก�าลังใจในการท�างานได้ การให้เกียรติซึ่งกันและกันจะท�าให้เคารพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมก�าลังใจซึ่งกันและกันใน

การท�างานได้ด้วย

๔.๖ มีความยุติธรรม ทั้งในองค์กรตลอดจนบุคลากรทุกคนควรมีความยุติธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้อ�านวยการส�านัก/

กอง/ฝ่ายที่ต้องไม่ล�าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ไม่ให้ความเท่าเทียม ตลอดจนไม่ใส่ใจคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผล อัน

สมควร หรอืไม่ละเลยใส่ใจคนใดคนหนึง่เลยเพียงเพราะไม่ถกูใจตน หากผูบ้รหิารท้องถิน่ผูอ้�านวยการส�านกั/กอง/ฝ่าย ไม่เกดิความยตุธิรรม  

ก็ย่อมท�าให้การท�างานเกิดปัญหาได้ ความสัมพันธ์ภายในทีม หรือระหว่างทีมอื่น เกิดปัญหา ตลอดจนสร้างความไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่านับถือ  

การมีความยุติธรรมปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็ย่อมสร้างแรงจูงใจที่ดีในการท�างานได้เช่นกัน

๔.๗ ท�าให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การที่องค์กรตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ�านวยการส�านัก/กอง/ฝ่าย ท�าให้บุคลากร

รู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความส�าคัญกับองค์กรเหมือนกันทุกคน ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ย่อมสร้าง

แรงจูงใจที่จะท�าให้ทุกคนตั้งใจท�างานได้ ทุ่มเทและจริงใจในการท�างาน เสียสละเพื่อองค์กรและส่วนร่วม ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า

ยิ่งขึ้น และร่วมกันผลักดันองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ ตลอดจนภูมิใจกับความส�าเร็จร่วมกัน การไว้วางใจองค์กร ในขณะที่องค์กร 

ก็ไว้วางใจบุคลากร จึงเป็นสิ่งส�าคัญมากที่จะท�าให้องค์กรยืนอยู่ในระยะยาวได้

๕. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดจากแรงจูงใจในการท�างาน ประกอบด้วย จัดการฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและ

สิทธิพิเศษอื่น ๆ การให้สิ่งตอบแทนที่องค์กรจัดท�าขึ้นพิเศษ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน การให้เกียรติบุคลากร มีความยุติธรรม 

และท�าให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ

๒. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน

และบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�า/

พนักงานจ้าง มีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการ

ท�างาน

๓. มีบันทึกหรือหนังสือหรือแผนงานที่ผู้บริหารท้องถ่ิน 

แจ้งบุคลากรให้ทราบถึงการปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิด 

แรงจูงใจในการท�างาน

๔. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท�างาน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/พนกังาน

เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๒. แผนอัตราก�าลังสามปี

๓๔. ผู้บรหิารท้องถิน่มกีารประเมนิความพึงพอใจ

และแรงจูงใจของบุคลากร

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและ 

แรงจงูใจของบุคลากรต่อผูบ้รหิารท้องถ่ิน ด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

๒. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและ 

แรงจูงใจของบุคลากรต ่อผู ้บริหารท ้อง ถ่ิน  

ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างาน

๓. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและ 

แรงจูงใจของบุคลากรต ่อผู ้บริหารท ้อง ถ่ิน 

ด้านแรงจูงใจของบุคลากร

๔. ผู้บริหารน�าผลการประเมินความพึงพอใจ  

มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท�างาน

๕. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 

โดยน�าหลักการบริหารบุคคลแนวใหม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๒ - ๓ ข้อ     

๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ  

ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท�าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และ 

เป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ ในการท�างาน ผู้บริหารท้องถิ่น จึงควรรู้พื้นฐานความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือจัดหาให้

มีปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย หรือเกิดความพึงพอใจในการบริการประชาชน 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

๒. แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท�างาน ทิศทาง

ในการกระท�าความเข้มแข็งและระยะเวลาในการกระท�า ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและสภาพแวดล้อม

๓. การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท�างานยังหมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพ่ือนร่วมงาน  

หรือเป็นส่ิงของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง  

เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงการท�างาน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร

๔. หลักการบริหารบุคคลแนวใหม่ (Human Resource Alignment = HR Alignment) ประกอบด้วย 

๔.๑ การพัฒนาสิ่งจูงใจ เช่น การได้รับโบนัส/การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การทัศนศึกษาดูงาน 

๔.๒ การพัฒนาขีดความสามารถ เช่น การจัดการองค์ความรู้ (KM)/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๔.๓ การก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงาน เช่น มีวิธีการสนับสนุนส่งเสริมการท�างานหรือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากร
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คะแนนเต็ม ๕๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การด�าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๕ - ๔๔ จ�านวน ๑๐ ข้อ

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและ

การปฏบิตัริาชการท้องถิน่ในกจิสภา การก�าหนดประชมุสภา การกระชุมสภา การพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นไปอย่างเรียบร้อย

มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ระบบศูนย์ข้อมลูเลอืกต้ังผูบ้รหิาร สมาชกิสภาท้องถิน่ 

และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยตรงที่

เว็บไซต์ http://ele.dla.go.th ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ

๒. เจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบเปิดข้อมลูจากรหสัผูใ้ช้งานและ

รหัสผ่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๖๐๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๓๕. การบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาท้องถิน่ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มข้ีอมลูผู้บรหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกุล รปูภาพ ประวตัท่ัิวไป ท่ีอยูปั่จจุบัน สถานท่ี 

ติดต่อ ประวัติครอบครัว ข้อมูลการศึกษา อาชีพ

ก่อนได้รับเลือกตั้ง

๒. มข้ีอมลูผู้บรหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถ่ิน  

ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่มีการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือต�าแหน่งอื่น ๆ ลาออก แต่ยังมีชื่อ 

อยู ่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลในทะเบียน

ประวัติไม่ครบถ้วน)

๓. มข้ีอมลูผูบ้รหิารท้องถ่ินหรอืสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

(อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน)

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ele : ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกผ่านทางเว็บไซต ์

ของระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งโดยตรง http://ele.dla.go.th เป็นการบันทึกข้อมูลกรณีมาจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ การบันทึกข้อมูลกรณีมาจากค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ กรณีที่มีการเลือกตั้งแบบ

ปกติ กรณีเลือกตั้งแทนต�าแหน่งว่าง (เลือกตั้งซ่อม)

๒. ele : ระบบรายงานเป็นเมนูที่ใช้ส�าหรับตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบ สามารถ 

น�าไปใช้ประโยชน์โดยให้บรกิารข้อมลูกบัภาคราชการ ภาคการเมอืง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสงัคม สือ่ สถาบนั

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรอิสระและผู้ที่สนใจเพื่อน�าไปวิเคราะห์ วางแผนและการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน  

สมัยสามัญ ทุกสมัย และทุกครั้ง

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญั ติองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๔๔/๑

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เอกาทศ

๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๖

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๓๒

๓๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มา

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง 

(ยกเว้นกรณีการประชุมที่มีการพิจารณาญัตติ 

ที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรงไม่เกี่ยวข้อง

กับผู้บริหารท้องถิ่น)

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ผู ้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย  

มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง

๒. ผู ้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย  

มาร่วมประชมุสภาสมยัสามญั ไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่

ของจ�านวนครั้งที่มีการประชุม

๓. ผู ้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย  

มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง  

ของจ�านวนครั้งที่มีการประชุม                  

๔. ผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายไม่มา

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. การประชุมสภาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องร่วมประชุม หมายถึง กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุม

สภาท้องถิ่นหรือรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นหรือรับฟังการประชุมตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก�าหนดนัดประชุม เช่น การเข้าร่วมประชุม      

แถลงญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติต่าง ๆ

๒. ยกเว้นกรณีการประชุมที่มีการพิจารณาญัตติที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรงไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. สอบถามและตรวจสอบเก่ียวกับสถานที่วัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อมที่จะอ�านวย

ความสะดวกแก่การปฏิบัติของสภาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วยกฎหมาย 

ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และตรวจสถานที่ประชุม 

๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญั ติองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย :

๑. สถานที่ท�างานของสภาท้องถ่ิน หมายถึง ห้องหรือ

พื้นที่อื่น ที่จัดไว้ส�าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่ออ�านวย

ความสะดวกที่สามารถท�างานได้ในระดับหนึ่ง เช่น มีโต๊ะ  

เก ้าอี้  วัสดุอุปกรณ์ส�านักงาน (เครื่องบันทึกเสียง  

เครื่องเสียง ล�าโพง ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น)

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ค�าสั่งท่ีผู้บริหาร

ท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มารับผิดชอบเกี่ยวกับงานของ

สภาท้องถิ่น

๓. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

ที่ส�าคัญ ต้องจัดไว้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครบทุกฉบับ

และครบตามจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ถ้าไม่ครบถือว่า

ไม่ได้คะแนน)

๓๗. การอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติ

งานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและ

ระเบียบที่ส�าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีสถานท่ีท�างานของสภาท้องถ่ิน สถานท่ี 

ประชุมเป็นสัดส ่วนและมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานเพียงพอส�าหรับ   

การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

๓. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานในกิจการ

ของสภาท้องถิ่น

๔. มีการจัดกฎหมายและระเบียบท่ีส�าคัญ 

ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้ที่เกี่ยวข้องอย่าง 

ครบถ้วน ดังนี้

๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น

๒) พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน               

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  (หรือ

ข้อบงัคบัการประชมุ  สภาเมอืงพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ส�าหรับเมืองพัทยา) 

๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

การงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓

๕) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบั

เงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท�าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ 

๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 

๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ 

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�าสัง่/หนังสอืทีผู่บ้ริหารเหน็ชอบให้เข้ารบัการพฒันา

ความรู้

๒. รายงานผลการพัฒนาความรู ้ที่เสนอต่อผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อทราบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 

๔๕/๑

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง

๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

๓๘. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ในรอบปีทีผ่่านมา มสีมาชกิสภาท้องถิน่ได้รบั

การพัฒนาความรู้ ๗๐% ขึ้นไปของจ�านวนสมาชิก

สภาท้องถิ่นทั้งหมด

๒. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้

รับการพัฒนาความรู้ ๕๐ - ๖๙.๙ % ของจ�านวน

สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด

๓. ในรอบปีทีผ่่านมา มสีมาชกิสภาท้องถิน่ได้รบั

การพฒันาความรู ้ไม่ถงึ ๕๐ % ของจ�านวนสมาชกิ

สภาท้องถิ่นทั้งหมด

๔. ไม่มกีารพฒันาความรูใ้ห้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. การเข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด อ�าเภอหรือจังหวัดเป็นผู้จัด หรือส่วนราชการอื่น/ชมรม/

สมาคม/มลูนิธเิป็นผูจ้ดัท่ีพฒันาความรูข้องสมาชกิสภาในอนัทีจ่ะน�ามาใช้ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีข่องตน เช่น การฝึกอบรมทีใ่ห้ความรู้

เกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บทบาทอ�านาจหน้าทีข่องสมาชกิสภาท้องถิน่ การจดัท�าร่างข้อบญัญัติท้องถิน่ เป็นต้น

๒. กรณีได้ ๕ คะแนน ต้องมีการอบรมกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง) กฎหมายก�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจฯ ระเบียบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือ 

การเงินการคลัง และระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น 
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภา

สมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก 

ของแต่ละสมัย 

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์  

(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข ้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ 

๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๑๕

๓๙. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก

ประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภา

สมัยสามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๒

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. สภาท้องถิ่นมีการก�าหนดสมัยประชุมสภา

ท้องถิน่สมยัสามญัในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีก่ฎหมาย

จัดตั้งก�าหนดได้ถูกต้อง

๒. ประธานสภาท้องถิน่ได้เรยีกประชมุสภาท้องถิน่ 

สมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว ่ าด ้ วยข ้ อ บั งคับการประ ชุมสภาท ้อง ถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗  (หรือข้อบังคับการประชุมสภา 

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ ส�าหรับกรณี

เมืองพัทยา)

๓. ประธานสภาท้องถ่ินได้มีหนังสือแจ้งการนัด

ประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย             

วิธีอื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔

๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓

๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย :

๑. สมัยสามัญ หมายถึง ระยะเวลาการประชุมที่สภาท้องถิ่นก�าหนดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น

๒. การก�าหนดสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 

ก�าหนดให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย และตามมาตรา ๒๒ วรรคสี่ ก�าหนดให้สมัยประชุมสามัญมีก�าหนด ๔๕ วัน แต่ถ้ามีกรณี

จ�าเป็นให้ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมออกไปอีกได้ตามความจ�าเป็นครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน

๓. การก�าหนดสมัยสามัญของเทศบาล ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก�าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสมัยประจ�าปีให้สภาเทศบาลก�าหนด และตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ ก�าหนด

ให้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก�าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

๔. การก�าหนดสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลฯ ก�าหนดว่า ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลจะก�าหนด แต่ต้อง 

ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าหนด และมาตรา ๕๓ วรรคสี่ ก�าหนดให้สมัยประชุม

สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก�าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�าเภอ

๕. การก�าหนดสมยัสามญัของเมอืงพทัยา ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการเมอืงพทัยาฯ ก�าหนดไว้                      

ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย จ�านวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่ม                   

สมัยประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยาก�าหนด แต่สภาเมืองพัทยาจะก�าหนดจ�านวนสมัยประชุมและวันเร่ิมสมัยประชุม

ส�าหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ ก�าหนดไว้ว่า  

สมัยประชุมสามัญ  ให้มีก�าหนด ๓๐ วัน แต่ถ้ามีกรณีจ�าเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 

๓๐ วัน
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. มหีนงัสือเสนอร่างข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเจ้าหน้าที่

งบประมาณและผู้บริหารท้องถิ่นลงนามรับทราบ

๒. มีหนังสือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับประธานสภาท้องถิ่น

๓. มีหนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญั ติองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด               

พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๒

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ ทวิ

๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ 

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๗๑

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓

๖. ระเ บียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้ วย วิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ 

๗. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๘

๘. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง วิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓

๔๐. การเสนอและส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. ผูบ้รหิารท้องถิน่ได้เสนอญตัตร่ิางข้อบญัญตั/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามก�าหนดเวลา  

(ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.) ได้ถูกต้อง หากมีเหต ุ

ไม่สามารถเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  

ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานสภา

ท้องถ่ินทราบและประธานสภาท้องถ่ิน ได้แจ้งให้

สมาชิกสภาท้องถ่ินทราบ (กรณีเทศบาล) หรือ 

ขออนมุตัขิยายระยะเวลาเสนอญตัตร่ิางข้อบญัญตัิ               

ต่อสภา (กรณอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/องค์การ

บริหารส่วนต�าบล) 

๒. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/               

เทศบัญญัติงบประมาณให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ิน

ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวัน

ประชุมสภาท้องถิ่น 

๓. มีการจัดท�า/เตรียมเอกสารประกอบการ

พิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติงบประมาณไว้ ให้ที่ประชุม เพ่ือให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓

๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒

๓. ด�าเนินการเพียงข้อ ๑

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. การส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น (รวมถึงโครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายฯ)

๒. เอกสารตาม ๑ ต้องไม่ใช้กระดาษที่ใช้ซ�้า
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. การตัง้คณะกรรมการแปรญตัติพจิารณาร่างข้อบญัญตั/ิ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๒. มีเอกสารบันทึกการประชุมเพื่อเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ คณะกรรมการ 

แปรญัตติ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๙

๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑

๔๑. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  

ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ๒๕๖๒

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ�านวน ๓ 

ถึง ๗ คน  (หรือ ๓ ถึง ๕ คน กรณีสภาเมืองพัทยา)

๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ทีละคน  

คือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป  

จนครบตามจ�านวนทีส่ภาท้องถิน่ได้มมีตกิ�าหนดไว้

๓. คณะกรรมการแปรญัตตต้ิองเป็นคณะกรรมการ

สามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น

๔. เลขานุการสภาท้องถ่ินเป็นผู ้นัดและเปิด

ประชมุเพือ่เลอืกประธานคณะกรรมการแปรญตัติ

และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ (ข้อ ๑ - ๓)

๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ (ข้อ ๑ - ๒)

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. กรณทีีม่กีารต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการท่ีก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จนถึงนดัประชุมเพือ่เลอืกประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔ ได้ ๕ คะแนน

๒. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ ๓ คะแนน

๓. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ได้ ๑ คะแนน

๔. กรณีที่ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการตามข้อ ๑  หรือ ๒  ไม่ถูกต้อง ได้ ๐ คะแนน     
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติหรือ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมกันจริง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชมุสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และข้อ ๑๑๕

๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๐๔

๔๒. การเสนอและพิจารณาค�าแปรญัตต ิ

ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ�าปี ๒๕๖๒

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. สภาท้องถ่ินได้ก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปร

ญัตติไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น 

มมีตริบัหลกัการแห่งร่างข้อบัญญตั/ิเทศบัญญตันิัน้

๒. มีการก�าหนดสถานท่ีในการเสนอค�าแปรญัตติไว้

๓. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ

หน้าท่ีรับค�าแปรญัตติภายในเวลาท่ีสภาท้องถ่ิน

ก�าหนด

๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให ้

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอ

ญัตติและผู ้แปรญัตติและก�าหนดนัดประชุม

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงก่อนเวลาที่ม ี

การนัดประชุม

๕. ผู ้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย

จากผู้บริหารท้องถ่ินได้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการ   

แปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย

๖. สมาชิกสภาท ้อง ถ่ินที่ ยื่ นค� าแปรญัตติ

ได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที ่

คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕

๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔

๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 

๑. มีการก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/               

เทศบัญญัติงบประมาณ

๒. มีการก�าหนดสถานที่แปรญัตติและเวลาแปรญัตติอย่างชัดเจน

๓. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ยื่นเสนอค�าแปรญัตติไม่ต้องน�ามานับ(เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง)

๔. ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ยื่นค�าขอแปรญัตติแต่ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นค�าขอแปรญัตติถือว่าได้ ๕ คะแนน หรือ สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นได้ยื่นค�าขอแปรญัตติแต่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ยื่นค�าขอแปรญัตติถือว่าได้ ๕ คะแนน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 25

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อครั้งท่ีมีการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ในวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติและในวาระที่ ๓  

ขั้นลงมติ

๒. เอกสารรายงานการประชมุสภาท้องถิน่และการแปร

ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข ้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐

๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓

๔๓. การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ 

แปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการแปรญัตติได ้มีการจัดท�า

รายงานและความเหน็ของคณะกรรมการแปรญตัติ

๒. ได้จดัส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญตัติ

ให้ประธานสภาท้องถิ่น

๓. ประธานสภาท้องถ่ินได ้ส ่งรายงานของ 

คณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

และผู ้บริหารท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  

ก่อนการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาวาระ 

ที่สอง

๔. คณะกรรมการแปรญัตติ ได ้ เสนอร ่ าง 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิม 

และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ยื่นต่อ

ประธาน สภาท้องถิ่นด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔

๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓

๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 

๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และสภาเมืองพัทยา

๒. การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึง่ ก�าหนดว่าเมือ่คณะกรรมการแปรญตัตไิด้พจิารณาแล้ว                

จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว 

ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค�าแปรญัตติด้วย และให้ประธาน

สภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

และวรรคสอง ก�าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ 

เกี่ยวกับรายงานนั้น (ส�าหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมาย 

ของเทศบาลแล้วแต่กรณี)
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกครั้ง 

ในปี ๒๕๖๒

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชิงประจกัษ์ 

(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติข ้อมูลข ่ าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข ้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔

๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒

๔๔. การจัดท�ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ได้บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตามที่

สภาท้องถิ่นได้ประชุมกัน

๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ได้ท�าการตรวจรายงานการประชุมและลงลายมือ

ชื่อไว้

๓. สภาท ้องถิ่นได ้ท�าการรับรองรายงาน 

การประชุมในคราวถัดไป

๔. ประธานสภาท้องถ่ินได้ลงนามในรายงาน 

การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว

๕. ได้ติดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภา 

ท้องถ่ินรับรองแล้วในท่ีเปิดเผย ณ ส�านักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. มีการเผยแพร ่ทางเว็บไซต ์ขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๖

๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕

๓. ด�าเนินการเฉพาะข้อ ๑ - ๔

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ข้อ ๒๔ - ๔๔

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒๔-๒๘

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๒๙-๓๒

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน ข้อ ๓๓-๓๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒๔-๒๘

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์     ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓

                  ๒. นายปิยะ คังกัน             ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      โทร. ๐๘ ๙๑๔๒ ๒๙๕๙

                  ๓. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง      นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘

                  ๔. นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา  นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๗๐๖๒

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓ 

ข้อ ๒๙-๓๒

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์        ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓

                  ๒. นายอดิศร สุนทรวิภาต       นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑

                  ๓. นางสาวน�้าทิพย์ หิรัญวงศ์    นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ โทร. ๐๖ ๒๑๔๑ ๙๙๘๗

                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔, ๔๒๒๖

ข้อ ๓๓-๓๔

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์    ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น  โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘

                  ๒. นายอดิศร สุนทรวิภาต             นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ โทร. ๐๘๔-๔๖๙ ๐๐๐๑

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔

หน่วยที่ ๔  การด�าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นายวิษณุ  วาสานนท์              ผู้อ�านวยการกองการเลือกตั้ง  โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๗๔

                  ๒. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี          หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์การมีส่วนรวมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

                                                        โทร. ๐๘ ๖๖๒๙ ๗๕๒๑

                 ๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ โทร. ๐๘๕ ๙๒๑ ๑๕๕๙

               โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ - ๓

หน่วยที่ ๔  การด�าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๖-๔๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นายสัญจิต พวงนาค                 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานวินิจฉัยและก�ากับดูแล

                                                               รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

                                                     โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๖๙

                  ๒. นางสาวตวงรัตน์ จุมปาแฝด         นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐

                  ๓. นางสาวจิราวรรณ สุวรรณปินฑะ นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๓๖

           โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๕๒









แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

รายได้เพิ่มขึ้น
ไม่มีข้อทักท้วง

บริหาร

“เงิน”
เก่ง

การจัดเก็บ
รายได้

การจัดท�า
งบประมาณ

การพัสดุ

บ�าเหน็จ
บ�านาญ

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์
การบริหาร
งานการเงิน
และการคลัง

การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย 

การจัดท�าบัญชี
และรายงาน

การเงิน
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง (รวม ๕๐ ข้อ) ข้อ ๔๕ - ๙๔
จ�านวน ๒๕๐ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารบรหิารงานการเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถจดัเกบ็รายได้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด�าเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ

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

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. การจัดเก็บรายได้ ๑๖ ๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖

๒. การจัดท�างบประมาณ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. การพัสดุ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

๔. การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี
และรายงานการเงิน

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

๕. บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๖. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

รวม ๔๔ ๓๔ ๔๔ ๔๔ ๔๔ ๔๔

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๑๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ข้อ ๔๕ - ๖๖ จ�านวน ๒๒ ข้อ

๑. กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ๔๕ – ๕๐ จ�านวน ๖ ข้อ
เป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�าข้อมูลสถิติการคลัง การมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�าหนดขั้นการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจนและมีความโปร่งใส

คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบญัญตัอิงค์กรบรหิารส่วนจงัหวดั เพือ่จดัเกบ็

รายได้ทั้ง ๓ ประเภท
๒. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔
(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับน�้ามันเบนซิน

และน�า้มันทีค่ล้ายกนั น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัทีค่ล้ายกนั ก๊าซปิโตรเลยีม 
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�าหรับน�้ามัน 
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัส�าหรบัยาสบู ออกข้อบญัญตัิ
จัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ออกข้อบญัญตัิ
เรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม

๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ 
แย้งต่อกฎหมาย

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔๕. มีการออกข้อบัญญัติองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั จดัเกบ็ภาษ ีและ
ค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จากการค้าน�า้มนั ยาสบู 
และผู้เข้าพักในโรงแรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. การจัดเก็บภาษีการค้าน�้ามัน
๒. การจัดเก็บภาษียาสูบ
๓. การจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษี

ผู้เข้าพักในโรงแรม

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. มีและได ้จัด เก็บครบทั้ ง  ๓ 

ประเภท
๒. มีและได้จัดเก็บ ๒ ประเภท
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ ประเภท
๔. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ

๕

๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
มแีต่ไม่ได้จดัเกบ็ หมายถงึ มกีารออกข้อบญัญัติภาษปีระเภทใดประเภทหนึง่โดยก�าหนดอตัราภาษีเป็นร้อยละ ๐ หรอื มีการชะลอการจดัเกบ็

๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงาน

ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบฐานข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (INFO) ซึง่จะต้องรายงานให้แล้วเสรจ็
ภายในวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และระบบฐานข้อมลูกลางจะปิดระบบ
การรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๖/ว ๒๕  
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

๔๖. การรายงานสถิ ติการคลัง 
ท ้ อ งถิ่ นประจ� าป ี งบประมาณ 
๒๕๖๒ ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด  
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เรว็กว่าวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. วนัที ่๑ พฤศจกิายน – ๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๒
๔. ส่งหลังจากวันท่ี ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒

๕
๓
๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

จังหวัดสามารถใช้ username/password ของจังหวัดเพื่อล๊อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 

ในเวป็ไซต์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ แล้วตรวจสอบวนั/เวลาในการบนัทกึข้อมลูสถติิการคลงัท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในจังหวัดได้ทุกแห่ง

๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ฯลฯ เว็บไซต์ 

จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียง

ตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี

โดยตรง เป็นต้น

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง

ในวันตรวจประเมินฯ) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ค�าอธิบาย :

การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บ

ภาษีและค่าธรรมเนียม   ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

ก่อนปีทีจ่ะมกีารจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  เพือ่ให้ประชาชน

ผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในการ เสียภาษีและค่าธรรมเนียม                 

ต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีประชาชนและ 

ผู้เสียภาษจีะได้รบัจากการจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ทีน่�าไป 

ใช้ในการจัดท�าโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔๗. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์

และวิธีการจัดเก็บภาษี

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

    Facebook Line ฯลฯ

๒. เว็บไซต์ 

๓. จดหมายข่าว 

๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 

๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 

๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย

๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 

๙. อื่น ๆ ระบุ.....

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการ ๘ – ๙ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๕ – ๗ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ

๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕

๓

๑

๐

๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีทั้งหมด โดยนับจ�านวนผู้ที่อยู่

ในข่ายต้องช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับจ�านวนผู้ที่ได้ช�าระ

ภาษีและค่าธรรมเนียมในปี ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับน�้ามันเบนซิน

และน�า้มันทีค่ล้ายกนั น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัทีค่ล้ายกนั ก๊าซปิโตรเลยีม 

โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�าหรับน�้ามัน 

และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับยาสูบ ออกข้อ

บัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์

๔๘ . จ� านวนผู ้ ช� า ร ะภา ษีและ 

ค่าธรรมเนียมบ�ารุง องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัจากการค้าน�า้มนั, ยาสูบ 

และผู้เข้าพักในโรงแรมต่อจ�านวน

ผู ้ที่อยู ่ในข่ายต้องช�าระโดยรวม 

ในปี ๒๕๖๒

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากการค้า

น�้ามัน

๒. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากยาสูบ

๓. จ�านวนผู ้ช�าระภาษีเข้าพักใน

โรงแรม



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 5

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ออกข้อบญัญตัิ

เรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม

๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 

๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการภายใน

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมาย

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙

๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

- สูตรการค�านวณ

     จ�านวนผู้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมปี ๖๒  X ๑๐๐

            จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีปี ๖๒

๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ตรวจสอบจ�านวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของภาษี ๓ เรื่อง (ภาษีน�้ามัน  

ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมแล้วน�ามาค�านวณ 

เพื่อเปรียบเทียบ) ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ 

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/

ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/

ว ๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

ค�าอธิบาย : 

- สูตรการค�านวณ 

   (จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐

              จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

๔๙. การเพิ่มขึ้นของจ�านวนเงิน

ภาษี และค ่ า ธ ร รม เนี ยมบ� า รุ ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก

การค้าน�้ามัน, ยาสูบ และผู้เข้าพัก 

ในโรงแรมโดยรวม ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. การเพิ่มข้ึนของจ�านวนเงินภาษี

และค่าธรรมเนียมการค้าน�้ามัน

๒. การเพิ่มข้ึนของจ�านวนเงินภาษี

และค่าธรรมเนียมยาสูบ

๓. การเพิ่มข้ึนของจ�านวนเงินภาษี

และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บภาษีและค่า

ธรรมเนยีมได้ครบจ�านวน ผูอ้ยูใ่นข่าย

ที่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียม

๒. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๓.๐๑ – ๕.๐๐

๓. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๐.๐๑ – ๓.๐๐

๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓6

๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจ�านวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ 
๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/

ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/

ว ๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

ค�าอธิบาย : 
สูตรการค�านวณ
(จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
         จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

๕๐. การเพิม่ขึน้ของจ�านวนเงนิทีจ่ดั
เก็บได้จากค่าธรรมเนียมในการให้
บริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รายได้ 
จากการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สิน 
และจากการด�าเนนิกิจการอ่ืนโดยรวม 
ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
น�า้มนั ยาสบู และผูเ้ข้าพกัในโรงแรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ครบจ�านวนจ�านวนผู ้อยู ่ในข่าย 
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๓.๐๑ – ๕.๐๐ 
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๐.๐๑
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๘๐

คะแนนที่ได้

๒. กรณีประเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ข้อ ๕๑ – ๖๖ จ�านวน ๑๖ ข้อ
เป้าหมาย : เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�าข้อมูลสถิติ
การคลัง การมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็รายได้ โดยมีการประชาสมัพนัธ์ การก�าหนดขัน้การจดัเกบ็ภาษใีห้มคีวามชดัเจนและมคีวามโปร่งใส

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบจากข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัอิงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ค�าอธิบาย :
๑. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคมุหรอืก�ากบัดแูลส�าหรบักจิการหรอืการด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ   
ก�าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของ
ประชาชน และวิธีด�าเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก�ากับดูแล 
หรือแก้ไขสิ่งท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด�ารงชีพของประชาชน

๕ ๑ . มี ก า ร อ อ ก ข ้ อ บั ญ ญั ติ /
เทศบัญญัติท้องถิ่น และได้จัดเก็บ
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ               
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้  

๑. ประเภทการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. ประเภทการก�าจัดขยะมูลฝอย
๓. ประเภทการควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์
๔. การตลาด
๕. ประเภทสถานที่จ�าหน่ายหรือ

สถานที่สะสมอาหาร
๖. ประเภทการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้
๗. ประเภทการจ�าหน่ายสนิค้าในที่

หรือ ทางสาธารณะ 
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๒. เมื่อมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถ่ินแล้ว จะต้องมีการ

จัดเก็บรายได้ด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. มแีละได้จดัเก็บ ๕ ประเภทข้ึนไป

๒. มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ประเภท

๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ประเภท

๔. ไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ    

๕

๓

๑

๐

๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ตรวจสอบจากวัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รายงาน

ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๖/ว ๒๕  

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/

ว ๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย :

Info หมายถงึ Information หรอืโดเมนเนม(Domain Name) ทีเ่ป็น

เรือ่งเกีย่วกบัการให้ข้อมลูสารสนเทศ เป็นหนึง่ในเวบ็ระดบัสงูหรอืช้ันน�า 

ที่ให้ข้อมูลหรือสามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก 

เวบ็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และจะมกีารอพัเดทอย่างสม�า่เสมอ

เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

๕๒. การรายงานสถิ ติการคลัง

ท้องถ่ินประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ภายในระยะเวลา ที่ก�าหนด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เรว็กว่าวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒

๒. ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน –  

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. ส่งหลังจากวันท่ี ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒

๕

๓

๑

๐

๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line ฯลฯ เว็บไซต์ 

จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียง

ตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี

โดยตรง เป็นต้น

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕๓. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์

และวิธีการจัดเก็บภาษี

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

    Facebook/Line ฯลฯ

๒. เว็บไซต์ 

๓. จดหมายข่าว 

๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 

๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 

๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย

๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 

๙. อื่น ๆ ระบุ.....

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๘ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๕ – ๗ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ

๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บ

ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

ก่อนปีทีจ่ะมกีารจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  เพือ่ให้ประชาชน

ผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและผู้เสียภาษี

จะได้รับจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่น�าไปใช้ในการ

จัดท�าโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. การจัดท�าแผนที่แม่บทให้ตรวจสอบจากโครงการจัดท�าแผนที่

ภาษีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาจจะจัดท�าแผนที่แม่บทครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเพียงบางส่วนของ

พื้นที่ก็ได้

๒. กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จัดท�าด้วยระบบมอื และระบบ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอือย่างใดอย่างหนึง่ให้ถือว่าได้คะแนนในข้อน้ี

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�าด้วยโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  

หรือด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอื่น ให้ตรวจสอบการจัดท�าแผนท่ี

แม่บทในแต่ละขั้นตอนจากโปรแกรมฯ นั้นฯ ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูล

แผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (๑) – (๔) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ค�าอธิบาย :

๑. ในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีเอกสารที่ดิน

ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน)  ไม่ต้องน�าข้อนี้ มาประเมิน

๒. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

๕๔. การจัดท�าแผนที่แม่บทเพื่อ 

จัดท� าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย ์สินขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดท�าแนวเขตการปกครอง 

ในระวางที่ดิน

๒. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน

๓. แบ่งเขตย่อย (Block)

๔. จัดท�ารูปแปลงที่ดิน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนนิการแล้วถึงข้ันตอนท่ี ๑ - ๔

๒. ด�าเนนิการแล้วถึงข้ันตอนท่ี ๑ - ๓

๓. ด�าเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๒

๔. ไม่มกีารด�าเนนิการขัน้ตอนใด ๆ

๕

๓

๑

๐

๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ในการคัดลอกข้อมูลที่ดินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน จะต้อง 

ขอถ่ายเอกสารในสารบบท่ีดิน (ทด.๑ ทด.๙ นส.๕) หรอืพมิพ์จากระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LIS) ของส�านักงาน ที่ดิน แล้วคัดลอกข้อมูล

ที่ดินลงในแบบส�ารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ทุกแปลง และก�าหนดรหัส

แปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทที่ได้จัดท�าเสร็จแล้ว

๒. การตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ�านวนแปลง

ทีด่นิจ�านวนก่ีแปลง โดยตรวจสอบจากแผนทีแ่ม่บทตามโครงการจดัท�า 

แผนที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๕. ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อ

จัดท�าแผนที่แม่บทเพื่อจัดท�าแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย ์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ารวจ

ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๐ ขึ้นไป ของแปลงที่ดินจากแผนที่

แม ่บทตามโครงการจัดท�าแผนท่ี

ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๕
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ค�าอธิบาย :
๑. สูตรการค�านวณ
    จ�านวนแปลงที่ดินที่คัดลอกลง ผ.ท. ๑ X ๑๐๐
         จ�านวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๒. ผ.ท.๑ คือ แบบส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ได้จัดท�าแผนท่ีแม่บท 

ตามโครงการจัดท�าแผนที่ภาษีฯ จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้
๔. ในกรณพีืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ไม่มีเอกสารทีด่นิ

ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�าข้อนี้มาประเมิน
๕. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

๒. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ารวจ
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้ตั้งแต่ร้อยละ 
๓๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ ของแปลงทีด่นิจาก
แผนท่ีแม่บทตามโครงการจัดท�าแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ารวจ
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้น้อยกว่า
ร ้อยละ ๓๕ ของแปลงท่ีดินจาก
แผนท่ีแม่บทตามโครงการจัดท�าแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔. ยังไม่ได้ด�าเนินการ

๓

๒

๑

๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การส�ารวจข้อมลูภาคสนาม หมายถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จะต้องออกส�ารวจรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.๒ 
ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการประกอบการค้าจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.๓ 

๒. การตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. มจี�านวนแปลงท่ีดนิ
จากข้อมูลแผนที่แม่บท แต่ละแผนตามโครงการจัดท�าแผนที่ภาษีฯ  
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ให้ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกีารส�ารวจข้อมลู
ภาคสนามได้เป็นร้อยละเท่าไรของจ�านวนแปลงทีด่นิทัง้หมดตามข้อ ๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕
๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ค�าอธิบาย :
๑. สูตรการค�านวณ
   จ�านวนแปลงที่ดินส�ารวจข้อมูลภาคสนาม X ๑๐๐
           จ�านวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๒. ผ.ท.๑ คือ แบบส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
๓. ผ.ท.๒ คือ แบบส�ารวจเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
๔. ผ.ท.๓ คือ แบบส�ารวจเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
๕. ในกรณพีืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดไม่มีเอกสารทีด่นิ

ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�าข้อนี้มาประเมิน
๖. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

๕๖. ผลการส�ารวจข้อมูลภาคสนาม 
เพ่ือจัดท�าแผนที่แม่บทเพื่อจัดท�า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ส�ารวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของแปลงที่ดินจาก
แผนท่ีแม่บทตามโครงการจัดท�าแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๒. ส�ารวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่
ร้อยละ ๓๕ – ๖๙.๙๙ ของแปลง
ที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการ
จัดท�าแผนท่ีภาษีฯ ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ส�ารวจข้อมูลภาคสนามได้น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ ของแปลงท่ีดินจาก
แผนท่ีแม่บทตามโครงการจัดท�าแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔. ยังไม่ได้ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓10

๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การตรวจสอบข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้น�าทะเบียน

ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕) ไปใช้ในการ

ประเมินภาษีหรือ ไม่ให้ตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่า ภ.ร.ด.๒, ภ.บ.ท.๕ และ ภ.ป.๑ มีการประทับตรา

ข้อความว่าได้ตรวจสอบกับ ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ หรือไม่

๒. ให้ตรวจสอบว่า ผ.ท. ๕ ของผู้อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีว่าได้ม ี

การบันทึกข้อมูลการช�าระภาษี (รับย่ืนแบบประเมิน และช�าระภาษี) 

และได้มีการติดสลิปสีเขียวหรือไม่

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕

๒. หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๕๗. การน�าทะเบยีนทรพัย์สนิ (ผ.ท.๔) 

และทะเบยีนคมุผูช้�าระภาษี (ผ.ท.๕) 

ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ใช้ในการประเมินทุกรายที่มา

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และ

จ�านวนเงินภาษีท่ีประเมินตรงตาม 

ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕

๒. ใช้ในการประเมนิทกุรายทีม่ายืน่

แบบแสดงรายการเสยีภาษ ีแต่จ�านวน

เงินภาษีที่ประเมินไม่ตรงตาม ผ.ท.๔ 

และ ผ.ท.๕

๓. ใช้ในการประเมนิไม่ครบทกุราย

ที่มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

๔. ไม่ได้น�าไปใช้ในการประเมนิภาษี

๕

๓

๒

๑

ค�าอธิบาย :

๑. ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ

ทรัพย์สินแต่ละราย

๒. ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕) คือ ทะเบียนคุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช�าระภาษีในปีหนึ่ง ๆ (ผ.ท.๕) จะแสดงจ�านวนเงินท่ีได้รับ               

ช�าระภาษี ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

๓. ภ.ร.ด.๒ คือ แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน

๔. ภ.บ.ท.๕ คือ แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

๕. ภ.ป.๑ คือ แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

๖. การติดสลิป (SLIP) คือ การท�าเครื่องหมายด้วยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)

๗. ในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�าข้อนี้มาประเมิน

๘. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓) 

จากผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานคลัง และผู้บังคับบัญชาลงลายมือช่ือ

รับทราบ

๒. ให้ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ว่ามีการปรับปรุง

ข้อมูลตามแบบ ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่ (ข้อสังเกต) หากมีการปรับ

ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จะมีข้อมูลการปรับปรุง ดังนี้

๒.๑ มีรหัสแปลงที่ดินรหัสใหม่ขึ้นมา เช่น รหัสที่ดินเดิมเป็น 

๐๑A๐๐๑ หากมีการปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น 

๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น

๒.๒ จะมีการขีดฆ่าข้อความเดิมด้วยปากกา สีแดงและเขียน

ข้อความใหม่

๕๘ . กา รปรั บข ้ อ มู ลทะ เบี ยน

ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ให้เป็นปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�า เนินการปรับปรุ งข ้อ มูล

ทะเบยีนทรพัย์สนิ (ผ.ท.๔) เป็นปัจจบุนั 

๒. ด� า เนินการปรับปรุ งข ้อ มูล

ทะเบยีนทรพัย์สนิ (ผ.ท.๔) แต่ไม่เป็น

ปัจจุบัน

๓. ไม ่ได ้ด�าเนินปรับปรุงข ้อมูล

ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)

๔. ไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 11

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ค�าอธิบาย :

๑. ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน 

ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ

ทรัพย์สินแต่ละราย

๒. ผ.ท.๑๓ คือ บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล

๓. ในกรณพีืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ไม่มีเอกสารทีด่นิ

ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�าข้อนี้มาประเมิน

๔. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓) 

จากผูท้ีรั่บผดิชอบจากฝ่ายช่าง และผูบ้งัคับบญัชาลงลายมอืช่ือรบัทราบ

๒. ให้ตรวจสอบจากแผนทีภ่าษ ี(ผ.ท.๗) ว่ามกีารปรบัปรงุข้อมลูตาม

แบบรายงาน ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ค�าอธิบาย :

๑. แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) หมายถึง แผนท่ีท่ีแสดงข้อมูลระวางท่ีดิน  

หลักเขตปกครอง แนวเขตปกครอง การแบ่งเขต (Zone) การแบ่ง 

เขตย่อย (Block) การจัดท�ารูปแปลงที่ดิน การจัดท�าต�าแหน่งโรงเรียน

๒. ผ.ท.๑๓ คือ บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล

๓. หากมีการปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) จะมีรหัสแปลงที่ดิน 

ทีม่รีหสัใหม่ขึน้มา เช่น รหสัทีดิ่นเดิม เป็น ๐๑A๐๐๑ หากมกีารปรบัปรงุ

ข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น

๔. ในกรณพีืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดไม่มีเอกสารทีด่นิ

ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน)    ไม่ต้องน�าข้อนี้มาประเมิน

๕. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

๕๙. การปรับข ้อมูลแผนที่ภาษี 

(ผ.ท.๗) ให้เป็นปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนนิการปรบัปรงุข้อมลูแผนท่ี

ภาษี (ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน

๒. ด�าเนนิการปรบัปรงุข้อมลูแผนท่ี

ภาษี (ผ.ท.๗) แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

๓. ไม่ได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)

๔. ไม่มีข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)

๕

๓

๑

๐

๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ได้ช�าระภาษี ๓ เรื่อง ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่ และภาษีป้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ 

๒๕๖๒ แล้วน�ามาค�านวณเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระ

ภาษี (ผ.ท.๕)

๖๐. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวน 

ผูเ้สียภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย 

และภาษีบ�ารุงท้องที่



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓12

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�าอธิบาย :

๑. สูตรการค�านวณ
    จ�านวนผู้เสียภาษี ปี ๖๒ – ปี ๖๑ X ๑๐๐
             จ�านวนผู้เสียภาษีปี ๖๑
๒. ผ.ท.๕ คือ ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๑๐ ข้ึนไปหรอืเก็บภาษไีด้ครบจ�านวน
ผู้เสียภาษี ปี ๒๕๖๑

๒. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๕.๐๐ – ๙.๙๙

๓. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๑.๐๑ - ๔.๙๙

๔. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน   
ร้อยละ ๑.๐๐ 

๕

๓

๑

๐

๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีโดยนับจ�านวนผู้ที่ได้ช�าระ 

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อ 
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�าอธิบาย :

๑. สูตรการค�านวณ
    จ�านวนผู้เสียภาษีปี ๖๒ – ปี ๖๑ X ๑๐๐
           จ�านวนผู้เสียภาษี  ปี ๖๑
๒. ผ.ท.๕ คือ ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

๖๑. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวน
ผู ้ เ สี ยภ า ษีค่าธ ร รม เนี ยมและ 
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๑๐ ขึ้นไป หรือเก็บได้ครบจ�านวน 
ผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๑ 

๒. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๕.๐๐ - ๙.๙๙

๓. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๑.๐๑ - ๔.๙๙

๔. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน                  
ร้อยละ ๑.๐๐   

๕

๓

๑

๐

๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหน้ีผู้ค้างช�าระเกิน ๓ ปี เทียบกับ 

รายละเอียดผู้ช�าระภาษี (กค.๑) หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ช�าระภาษี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๓.๖/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๔๑

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๙ ลงวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๐ ลงวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๖๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มลีกูหนีผู้ค้้างช�าระภาษเีกนิกว่า ๓ ปี  
เป็นอัตราร้อยละของผู ้ช�าระภาษี 
ปีปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ไม่มี 
๒. มี แต่ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๐  
๓. มี มากกว่าร้อยละ ๒.๐๐ แต่ 

ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐  
๔. มี มากกว่าร้อยละ ๕.๐๐  

๕
๓
๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. สูตรการค�านวณ

   จ�านวนลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน ๓ ปี X ๑๐๐

    จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี ๖๒

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี (นับย้อนหลัง

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ลงไป)

๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ตรวจสอบจากทะเบยีนลกูหนีผู้ช้�าระภาษีเกีย่วกบัรายละเอยีดลกูหนี้

ผู้ค้างช�าระปี ๒๕๖๑ กับปี ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๓.๖/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่ 

๒๑ มกราคม ๒๕๔๑

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๙ ลงวันที่  

๒๑ มกราคม ๒๕๕๓

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๐ ลงวันที่  

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ค�าอธิบาย :

๑. สูตรการค�านวณ

    จ�านวนลูกหนี้ที่ค้างช�าระปี ๖๒ – ปี ๖๑) x ๑๐๐

             จ�านวนลูกหนี้ที่ค้างช�าระปี ๖๑

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

๖๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีลูกหนี้ผู ้ค้างช�าระภาษีลดลงจาก 

ปีที่ผ่านมาเป็นอัตราร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ลดลงร้อยละ ๑ ขึ้นไป หรือไม่มี

ลูกหนี้ค้างช�าระ 

๒. ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ – ๑.๐๐ 

๓. ไม่ลดลง

๔. ไม่ลดลงและลูกหนี้เพิ่มขึ้น

๕

๓

๑

๐

๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรบัจรงิประกอบงบทดลอง ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของภาษี 

๓ เรือ่ง (ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษบี�ารงุท้องที ่และภาษีป้าย) แล้วน�า
มาค�านวณเพือ่เปรียบเทยีบประกอบกบัทะเบยีนคมุผูช้�าระภาษ ี(ผ.ท.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ค�าอธิบาย : 
๑. สูตรการค�านวณ
   (จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
            จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

๖๔. การเพ่ิมขึน้โดยรวมของจ�านวน
เงนิภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย 
ภาษบี�ารงุท้องทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ  

๕.๐๑ ข้ึนไป หรือเก็บภาษีได้ครบ
จ�านวนจ�านวนผู ้อยู ่ ในข ่ายท่ีต ้อง 
เสียภาษี  

๒. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๓.๐๑ – ๕.๐๐   

๓. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๐.๐๑ – ๓.๐๐ 

๔. ไม่เพิ่มขึ้น 

๕

๓

๑

๐
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๒. กรณีที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บภาษีกรณีประสบ

สาธารณภัย ให้คดิร้อยละจากยอดทีเ่หลอืจากการยกเว้นหรือลดหย่อน

แล้วก่อนน�าไปเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาว่ามียอดเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วน

เท่าใด (ให้ส่งประกาศของจังหวัดที่ยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บ

ภาษีแนบประกอบการรายงานผลคะแนนให้กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นด้วย)

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฯ  

ให้ใช้ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

๔. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

และ ๒๕๖๒ ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ 

ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ค�าอธิบาย : 

๑. สูตรการค�านวณ

    (จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ ปี ๖๑) X ๑๐๐

             จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

๖๕. การเพ่ิมขึน้โดยรวมของจ�านวน

เงิน ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บค่าธรรมเนียม

และใบอนุญาตได้ครบจ�านวนจ�านวน

ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี  

๒. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๓.๐๑ – ๕.๐๐  

๓. เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 

๐.๐๑ – ๓.๐๐ 

๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓

๑

๐

๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

จ�านวนเงินที่ จัดเก็บได ้จากรายรับจริ งประกอบงบทดลอง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ กับจ�านวนเงิน ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษี 

และค่าธรรมเนยีมจากทะเบยีนคมุผูช้�าระภาษี (กค.๑) หรอืทะเบยีนคมุ

ช�าระภาษี (ผท.๕) โดยน�ามาค�านวณ เพื่อเปรียบเทียบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕

๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๖. สดัส่วนจ�านวนเงนิภาษโีรงเรอืน

และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องที่  

ค่าธรรมเนยีม และใบอนญุาตตามพ

ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ ท่ีจัดเก็บได ้โดยรวมต่อ

จ�านวนเงินผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช�าระ

ภาษีท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ร้อยละ ๘๕.๐๐  ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๕.๐๐  

๓. ร้อยละ ๖๕.๐๑ – ๗๐.๐๐  

๔.  น้อยกว่าร้อยละ ๖๕.๐๐ 

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย : 

สูตรการค�านวณ

(จ�านวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ X ๑๐๐

        จ�านวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษี ปี ๖๒

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การจัดท�างบประมาณ ข้อ ๖๗ – ๗๐ จ�านวน ๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�างบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด และบรหิารงบประมาณให้เกดิประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เกิดความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความสมดุลในข้อ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒

๒. รายงานการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

๓. ข้อมูลจากระบบ E-LAAS

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ 

และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ 

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย :

๑. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณทีส่ภาท้องถ่ินให้ความเหน็ชอบ 

และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้า

ประจ�ากิ่งอ�าเภออนุมัติ ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมท้ังงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมและ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณด้วย

๒. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย : เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณา

อนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ�าปีแล้ว ให้เจ้า

หน้าทีง่บประมาณรวบรวม และจัดท�าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ

ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้น�า

เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

ต่อสภาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. เสนอก่อนเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๑

๒. เสนอภายใน ๑ - ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๑

๓. เสนอภายใน ๑๖ สงิหาคม – ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือมีการขอขยาย

ระยะเวลา

๔. เสนอตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณราย

จ่ายประจ�าปี
๒. หนังสือและประกาศรายงานการรับ-จ่าย

เงินประจ�าปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๙ และ ข้อ ๔๐

๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย :

ส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม : ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส�าหรับองค ์การบริหารส ่วนต�าบล 
ให้ส่งนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ากิ่งอ�าเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลา 
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ 
โดยเปิดเผยเพือ่ให้ประชาชนทราบ ณ ส�านกังาน/
ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท�าข้อบญัญตั/ิเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่ 
๑ ตุลาคม และส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่ได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้ก�ากับดูแล และจัดท�า 
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณ  
หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล 
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ใช้ทันได้วันที่ ๑ ตุลาคม /ส่งส�าเนางบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว
ส่งให้ผู ้ก�ากับดูแลภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศ 

๒. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ใช้ทันได้วนัท่ี ๑ ตลุาคม/ส่งส�าเนางบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีท่ีได้รบัอนุมตัใิห้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผูก้�ากบั
ดแูลภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัประกาศ/จดัท�าประกาศรายงาน
การรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้
กับผู้ก�ากับดูแล ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ

๓. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ใช้ทันได้วนัท่ี ๑ ตลุาคม/ส่งส�าเนางบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีท่ีได้รบัอนุมตัใิห้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผูก้�ากบั
ดูแลเกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�าประกาศรายงาน 
การรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล เกิน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย :

- สูตรการค�านวณ
    งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง x ๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

๖๙. การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

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

๕
๓
๑
๐
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๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอ�านาจ 

๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

๓. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ก�ากับดูแล

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ 

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย :

๑. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น   การโอนงบประมาณ

จากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค 

ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทกุหมวด ให้ค�านวณเป็นเกณฑ์การให้คะแนน

ทั้งหมด)

๒. กรณโีอนตามนโยบายรฐับาล ไม่ต้องน�ามานบัเกณฑ์การให้คะแนน

๓. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินการเองไม่ต้องน�ามานับเกณฑ์การให้คะแนน

๗๐. การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณี

โอนตามนโยบายรัฐบาล และ 

การโอนเงนิเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้  

จัดจ้าง) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. มกีารโอนงบประมาณข้ามหมวด

รายจ่าย ไม่เกิน ๔ รายการ

๒. มกีารโอนงบประมาณข้ามหมวด

รายจ่าย ๕ - ๗ รายการ

๓. มกีารโอนงบประมาณข้ามหมวด

รายจ่าย ๘ - ๑๐ รายการ  

๔. มกีารโอนงบประมาณข้ามหมวด

รายจ่าย เกินกว่า ๑๐ รายการ

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การพัสดุ  ข้อ ๗๑ – ๗๗ จ�านวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
มีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�านึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน
การด�าเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซ่ึงจะท�าให้การจัดซ้ือจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ 

การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม

๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

๕. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ในงานจ้างก่อสร้าง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๑. การตรวจรับพัสดุงานจ ้างก ่อสร ้าง  

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง

จะต้องตรวจผลงาน ภายใน ๓ วันท�าการ  

นับแต่วันท่ีประธานกรรมการได ้รับทราบ 

การส่งมอบงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกัน

ตรวจผลงาน น้อยกว่า ๓ วันท�าการ นับแต่

ประธานได้รับทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๑๕ ของโครงการก่อสร้างท้ังหมด และ

มีโครงการที่เหลือตรวจรับ ไม่เกิน ๓ วันท�าการ

๕
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๒. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

๑. ทกุโครงการทีอ่ยูใ่นหมวดครุภณัฑ์ ทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง

ตามข้อบญัญติั/เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกิจ และการใช้เงินสะสม

๒. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้องตรวจรับ

ภายใน ๓ วันตามเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งกรณีงานท่ีเป็น

ไปตามสัญญาและไม่เป็นไปตามสัญญา

๒. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุด้ร่วมกนัตรวจ

ผลงานภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้

รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกัน

ตรวจผลงานภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธาน

ได้รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการใน

งานก่อสร้าง

๔. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุด้ร่วมกนัตรวจ

ผลงานเกิน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้รับ

ทราบการส่งมอบ 

๓

๑

๐

๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ 

การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม

๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

๕. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ในงานจ้างก่อสร้าง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

ค�าอธิบาย :

๑. ทุกโครงการที่อยู ่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม

๒. การจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน เพื่อรายงาน 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู ้ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  

จะต้องมีการบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ๑) ผู้รับจ้าง 

๒) เหตุการณ์แวดล้อมรายวัน ๓) ผลการปฏิบัติงาน และ  

๔) การหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน

๓. งานก่อสร้าง หมายรวมถงึ ทกุงานจ้างในหมวดครภุณัฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๗๒. การบันทึกการปฏิบัติงานของผู ้รับจ้าง 

โดยผูค้วบคุมงานได้จดัท�ารายงานผลการปฏบิติั

งานของผู ้รับจ้างตามสัญญาในวันก�าหนด 

เริม่งานและในวนัท่ีก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ท�าหน้าทีร่บัผิดชอบบรหิารสญัญา

หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเป็นงาน

จ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่

วันถึงก�าหนดนั้นๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. รายงานให้ทราบ ไม่เกิน ๒ วันท�าการ 

ทุกโครงการ

๒. รายงานให้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ 

ทุกโครงการ

๓. รายงานให้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ 

แต่ไม่ทุกโครงการ

๔. รายงานเกิน ๓ วันท�าการ หรือไม่รายงาน

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีท่ีผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

๑. การจ่ายพัสดุและการบ�ารุงรักษาพัสดุน�าไปสู่ผลและ

การติดติดตามผลให้เกิดการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

๒. การจ่ายพสัดุ : ให้หวัหน้าหน่วยพสัดุทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบั 

การควบคมุพสัดหุรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากหวัหน้าหน่วยงาน

ของรฐัเป็นหวัหน้าหน่วยพสัดุเป็นผูส่ั้งจ่ายพสัด ุและผูส้ัง่จ่าย 

พัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร

ประกอบ (ถ้าม)ี แล้วลงบญัชหีรือทะเบยีนทกุครัง้ทีม่กีารจ่าย

๓. การบ�ารุงรักษา : ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุม

ดูแลพัสดุท่ีอยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม

ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุง

ที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุงด้วย ในกรณี 

ทีพ่สัดเุกดิการช�ารุด ให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการซ่อมแซม

ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

๗๓. การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 

มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  

มีพัสดุใดหมดความจ�าเป็น ให้แต่งต้ังผูร้บัผดิชอบ 

ในการตรวจสอบพัสดุและรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันท�าการ  

นับแต่วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุ 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

ภายใน ๒๐ วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุ

๒. เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

ภายใน ๓๐ วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุ

๓. เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

ภายหลัง ๓๐ วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุ

๔. เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุ 

ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

๕

๓

๑

๐

๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีเก่ียวกับการ

เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม

๔. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาต

ให้ถ่ายเอกสาร)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗๔. การประหยัดงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

ทกุวธิแีละมเีงินเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้จดัจ้าง

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีเงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้าง

มากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 

๒. มี เงินเหลือจ ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ ้าง

มากกว่าร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๓. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน

ร้อยละ ๕ 

๔. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ค�าอธิบาย :
๑. จดัซือ้จัดจ้างทุกโครงการทีอ่ยูใ่นหมวดค่าครภุณัฑ์

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ 
การใช้จ่ายเงินสะสม

๒. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็น
โครงการให้นับเป็น ๑ โครงการ/กิจกรรม

๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับ 

การคัดเลือก
๒. การเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ของ ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิในวนัตรวจประเมนิฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ  
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย :

๑. ระบบ e-GP (electronic Government  
Procurement) หมายถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒. ในกรณี ท่ีมีการด�าเนินการในระบบ e-GP  
ครบทุกงาน ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนน

๗๕. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก และสาระส�าคญัของสญัญาหรอื
ข้อตกลงเป็นหนงัสอื กรณทีีไ่ม่ได้ด�าเนนิการในระบบ 
e-GP ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอยีด
แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก และสาระส�าคญัของสญัญาหรอื
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ล�าดับที่
๒. เลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษ/ีเลขประจ�าตวัประชาชน
๓. ชื่อผู้ประกอบการ 
๔. รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕. จ�านวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
๖. เอกสารอ้างอิง
๗. เหตุผลสนับสนุน

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

๕
๓
๑
๐

๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. การเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของศูนย์ข้อมลูการจดัซือ้

จัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ
อื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ  
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๑ ลงวนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๗๖. กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ประกาศเผยแพร่ราคา
กลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์
อย่างน้อย ๒ เวบ็ไซต์ขึน้ไปตามแบบและหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนนิการครบทกุโครงการและเผยแพร่มากกว่า
ที่ก�าหนด

๒. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่ตามท่ี
ก�าหนด

๓. ด�าเนินการแต่ไม่ครบทุกโครงการหรือเผยแพร่ 
ไม่ครบตามที่ก�าหนด

๔. ไม่ได้ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. มากกว่าทีก่�าหนดของการเผยแพร่ ๒ เวบ็ไซต์ (เวบ็ไซต์หลกั ได้แก่ 

ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)  

และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของส�านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัด/จังหวัด/อ�าเภอ ฯลฯ 

๒. หลักการการเปิดเผยและเผยแพร่ ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล  

ดังต่อไปนี้

     ๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

     ๒) เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

     ๓) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     ๔) สัญญา

๓. กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มกีารจดัซือ้จดัจ้างทีม่วีงเงิน

เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตัดฐานการประเมิน

๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง

๓. เอกสารที่ได้รับการเห็นชอบราคากลางจากผู้บริหารท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ 

๒. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�าหรับเปรียบเทียบ 

ราคาที่ผู ้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริง 

ตามล�าดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค�านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

ราคากลางก�าหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชี

กลางจัดท�า

(๓) ราคามาตรฐานที่ส�านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่น

ก�าหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่ เคยซื้ อหรือจ ้ างครั้ งหลั งสุดภายในระยะเวลา 

สองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ 

หน่วยงานของรัฐนั้น 

๗๗. การด�าเนนิการเกีย่วกบัราคากลาง

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนด

ราคากลาง

๒. คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง 

มีการประชุมเพื่อก�าหนดราคากลาง

๓. มกีารขออนมุติัเหน็ชอบราคากลาง

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ

๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๕๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน ข้อ ๗๘ – ๘๗ จ�านวน ๑๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารเบกิจ่ายงบประมาณในข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
มีการจัดท�าแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดท�าบัญชี และรายงานการเงินเป็นปัจจุบันในระบบ e-LAAS

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

๑. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๗๘ – ๘๒ จ�านวน ๕ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจ�าเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒. ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
๓. ฎกีาเบกิจ่ายเงนิ (ให้ตรวจฎกีาจรงิเท่านัน้ไม่อนญุาตให้ถ่ายเอกสาร)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ค�าอธิบาย :

การค�านวณ : ร้อยละของจ�านวนงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายได้

จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง 

ประกอบด้วย 

๑. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง    

๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 

๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เบิกจ่ายเงนิงบประมาณในข้อบญัญตั/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๘๕ – ๘๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๕ – ๘๔.๙๙

๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐  

๕

๓

๑

๐

๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

รายจ่ายตามรายงานรบั-จ่ายเงินสดประจ�าเดอืนเมือ่สิน้ปีงบประมาณ

เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ 

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ค�าอธิบาย :

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือเบิกจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผน

๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการจัดท�าแผนการใช ้จ ่ายเงิน 

ต่อหน่วยงานคลังทุก ไตรมาส และ 

เบกิจ่ายเงนิ ๔ ประเภท (ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 

และส่ิงก่อสร้าง) เป็นไปตามแผน 

การใช้จ่ายเงิน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ประเภทค่าตอบแทน

๒. ประเภทค่าใช้สอย

๓. ประเภทค่าวัสดุ

๔. ประเภทค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง

๕
๓
๑
๐
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วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เป็นไปตามแผน ๔ ประเภท  

ได้ร้อยละ ๘๐

๒. เป็นไปตามแผน  ๓ ประเภท  

ได้ร้อยละ ๘๐

๓. เป็นไปตามแผน ๑ - ๒ ประเภท 

ได้ร้อยละ ๘๐

๔. ไม่มีการด�าเนินการหรือไม่เป็น

ไปตามแผน

๕

๓

๑

๐

๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ

๒. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง เปรยีบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙

ค�าอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการก่อหนี้

ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ตามสัญญาจ้าง

๘๐. การกนัเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันใน

หมวดครภุณัฑ์ ทีด่นิ และสิง่ก่อสร้าง 

เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี และงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ไม่มีการกันเงิน

๒. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๕

๓. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

๔. กันเงินเกิน ร้อยละ ๑๐

๕

๓

๑

๐

๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ใบตรวจรับพัสดุ (ตรวจเอกสารจริง)

๒. ใบตรวจรับงาน (ตรวจเอกสารจริง)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๗ 

ค�าอธิบาย :

ดูจากวันที่กรรมการได้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงาน

วัตถุประสงค์

เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วางฎกีาเบกิจ่ายเงนิให้กบัเจ้าหนี้

หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรวดเร็ว

๘๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของ

หน่วยงานผู้เบิกอย่างช้าไม่เกิน ๕ 

วนั นบัจากวนัทีไ่ด้ตรวจรบัทรพัย์สิน

หรือตรวจรับงานถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. วางฎีกาใน ๕ วันนับจากวันที่

ได้ตรวจรบัทรพัย์สนิหรอืตรวจรบังาน

ถูกต้อง

๒. วางฎกีาเกนิ ๕ วนันบัจากวนัที่ 

ได้ตรวจรบัทรพัย์สนิหรอืตรวจรบังาน

ถูกต้อง

๕

๐
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๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หลักฐานการเบิกจ ่าย หรือสรุปรายงานการเบิกจ ่ายภายใน

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ (ไม่รวมการกันใบเหลื่อมปี)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ 
ค�าอธิบาย :

๑. สูตรการค�านวณ
    จ�านวนเงินที่เบิกจ่าย x ๑๐๐
   จ�านวนใบที่ก่อหนี้ตามสัญญา
๒. มิใช่รายจ่ายประจ�า

๘๒. การใช้จ่ายงบประมาณราย
จ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ 
สิ่ งก่อสร ้าง พิจารณาจากการ 
เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. เบิกเกินร้อยละ ๘๐.๐๐  ขึ้นไป
๒. เบิกเกินร้อยละ ๗๕.๐๐ แต่ไม่เกิน 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
๓. เบิกเกินร้อยละ ๖๐.๐๐ แต่ไม่เกิน 

ร้อยละ ๗๕.๐๐ 
๔. เบิกไม่เกินร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๕
๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัด�าทบัญชี และรายงานการเงิน ข้อ ๗๘ - ๘๗ จ�านวน ๑๐ ข้อ
๒. การจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๘๓ – ๘๗ จ�านวน ๕ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
บันทึกเสนอรายงานการเงินประจ�าเดือน 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๔๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดท�ารายงานการเงิน
ประจ�าเดอืน เพือ่ให้ผูบ้รหิารมีข้อมลูใช้ในการบรหิารงานต่อไป

๘๓. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท�า
รายงานการเงินประจ�าเดือนเสนอผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ภายใน ๕ วันท�าการ
๒. ภายใน ๖ - ๑๐ วันท�าการ 
๓. ภายใน ๑๑ - ๑๕ วันท�าการ  
๔. เกินกว่า  ๑๕  วันท�าการ

๕
๓
๑
๐
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๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากระบบ 

e-LAAS ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

๒. รายงานการโอนงบประมาณการโอนเปลีย่นแปลง/การ
แก้ไข ค�าชีแ้จงงบประมาณ จากระบบ e-LAAS ทีเ่มนรูะบบ
งบประมาณ > รายงาน > การโอนเปลี่ยนแปลง/การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ 
ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙

๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย :

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็น
หลักการส�าคัญที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีความจ�าเป็น ต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณรายจ่าย ที่ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี หรอืงบประมาณอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รบัจัดสรรให้ด�าเนนิการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บรกิาร การบรหิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ   
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี การศึกษา หรือ 
ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้อง
แสดงเหตุผล ความจ�าเป็น หรือความเหมาะสม โดยค�านึง
ถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส

๘๔. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ 
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าช้ีแจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๑ วัน 
ท�าการ นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ 
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าช้ีแจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๓ วัน
ท�าการนับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๓. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ 
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าช้ีแจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๕ วัน
ท�าการ นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๔. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ 
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชี้แจงงบประมาณในระบบ เกิน ๕ วันท�าการ 
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๕

๓

๑

๐

๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบด้านรายรับจากสมุดเงินสดรับ/ทะเบียน

รายรับที่บันทึกบัญชีมือ
๒. น�าไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดรับ/ทะเบียนเงิน

รายรับ ที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูล
รายรับ> สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่าง ๆ > สมุดเงินสดรับ/
ทะเบียนเงินรายรับ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕

๘๕. การด�าเนินการรับ และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-LAAS  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ใบน�าส่งเงิน และใบส�าคัญสรุปใบน�าส่งเงินจาก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ 
ครบถ้วน ในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน 

๒. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ใบน�าส่งเงิน และใบส�าคัญสรุปใบน�าส่งเงินจาก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ 
คู่กับเอกสารในมือ ครบถ้วน  ในปี ๒๕๖๒ จนถึง
ปัจจุบัน 

๕

๓

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๔/

ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน 

ใบน�าส่งเงิน และใบส�าคัญสรุปใบน�าส่งเงิน  

จากระบบบญัชคีอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ  

ไม่ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  

๔. ไม่มกีารออกใบเสรจ็รับเงิน/หลักฐานการรบั

เงิน ใบน�าส่งเงิน และใบส�าคัญสรุปใบน�าส่งเงิน

จากระบบบญัชคีอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณีมีการด�าเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบ ตามวัน เวลาจริง
๒. กรณีบันทึก หมายถึง การน�าข้อมูลการรับเงินมาด�าเนินการในระบบย้อนหลัง
๓. คณะท�างาน ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. e-LAAS : e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรยีกย่อว่า อ-ีลา-แอส หมายถงึ ระบบบญัชคีอมพวิเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจั่ดท�าขึน้เพือ่ให้บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจดัท�าข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย จ่ายเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้าง ที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดท�าเช็คเพื่อให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งท�าให้ผู้จัดสรรงบประมาณและผู้ใช้จ่าย

งบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดท�าขึ้นเพื่อ

รองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น รวมถึง

การบริหารงบประมาณทีส่ะดวกรวดเรว็ ซ่ึงระบบดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงข้อมลูในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั                     

สอดคล้องกับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)  

๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบด้านรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่าย

๒. น�าไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดจ่ายทะเบียนต่างๆ  

ทีบ่นัทกึข้อมลูในระบบ e-LAAS ทีเ่มน ูระบบข้อมลูรายรับ> 

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ > สมุดเงินสดจ่าย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕

๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๐๘.๔/

ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๘๖. การด�าเนินการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูล 

ในระบบ e-LAAS

เกณฑ์การให้คะแนน :                    

๑. จัดท�าฎีกา และรายงานการจัดท�าเช็ค/ 

ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสาร

ในระบบ ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน 

๒. จัดท�าฎีกา และรายงานการจัดท�าเช็ค/ 

ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(e-LAAS) โดยใช้เอกสาร 

ในระบบ คู่กบัเอกสารในมอื ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ 

จนถึงปัจจุบัน 

๓. จัดท�าฎีกา และรายงานการจัดท�าเช็ค/ 

ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสาร

ในระบบ ไม่ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒

๔. ไม่มีการจัดท�าฎีกา และรายงานการจัดท�า

เช็ค/ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. กรณีมกีารด�าเนินการ หมายถงึ ใช้งานในระบบตามวนั 

เวลาจริง

๒. กรณีบันทึก หมายถึง การน�าข้อมูลการจ่ายเงิน 

มาด�าเนินการในระบบย้อนหลัง

๓. คณะท�างานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ณ วันที ่

เข้าตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดท�างบแสดงฐานะ

การเงนิประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-LAAS ทีเ่มนรูะบบ

บัญชี > รายงานงบการเงิน> รายงานประจ�าปี > งบแสดง

ฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ>งบแสดงฐานะการเงนิ

๒. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ทีเ่มนูระบบบญัชี > รายงานงบการเงนิ> รายงานประจ�าปี > 

งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุ

ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕

๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/

ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๘๗. การปิดบัญชีและจัดท�างบแสดงฐานะการ

เงนิประจ�าปี ๒๕๖๒ ในระบบบัญชคีอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี ๒๕๖๒ 

มีงบทดลองตรง 

๒. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง 

ได้แก่ งบทรัพย์สิน

๓. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง 

ได้แก่ รายจ่ายค้างจ่าย 

๔. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง 

ได้แก่ รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 

๕. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง 

ได้แก่ ลูกหนี้ค่าภาษี  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ 

๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ

๔. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี ๒๕๖๒ 

แต่งบทดลอง หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไม่ถูกต้อง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบที่ท�าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน                

ทั่วไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอจากรายการค้าทุกรายการผล

รวมด้านเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บัญชีหลังจากผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชี                

แยกประเภทแล้ว ขั้นต่อไปคือ การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทโดยท่ัวไปนิยม หาด้วยดินสอ (Pencil Footing) เพื่อป้องกัน 

การผิดพลาด และหากต้องการแก้ไขก็จะท�าได้โดยสะดวก

๒. การหายอดคงเหลือ (๑) หายอดรวม ทางด้านเดบิตและเครดิตของบัญชีทุกบัญชี ในแยกประเภท (๒) น�ายอดรวมทั้งสองด้านมาลบ                   

เพื่อหายอดคงเหลือ (๓) น�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเขียนไว้ทางด้านที่เหลืออยู่คือด้านที่มากกว่า  

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓28

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๘ – ๘๙ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนต�าบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจ�า ในการได้รับบ�าเหน็จบ�านาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงมี พึงได้

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประมาณการรายรบัตามข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. รายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญฯ (ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ 

ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ 

ว ๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย : 

๑. การส่งเงนิสมทบให้ค�านวณจากประมาณ การรายรบัตามข้อ
บญัญตั/ิเทศบญัญัติของงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องน�ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่ม ี
ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมค�านวณ กรณีส่งเงินครบถ้วน 
ถูกต้องให้รวมหมายถึง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงิน
สมทบขาดหรอืเกนิ ไม่ถงึ ๑ บาท (ต้ังแต่ ๐.๐๑ บาท ถึง ๐.๙๙ บาท)  
ให้ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง

๒. มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ
ที่ต้องจัดส่ง หมายถึง กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบ�าเหน็จ
บ�านาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิและ
จ�านวนเงินที่หักไว้จ่ายไม่เพียงพอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขอโอนเงินจากกองทุนฯ โดยท�าหนังสือรายงานผ่านจังหวัด 
พร้อมจัดส่งหลักฐานการขอโอนเงิน ก.บ.ท.

๘๘. การส่งเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครบถ้วน 
ถูกต ้องตามอัตราและระยะเวลาที่
กฎหมายก�าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)/
หรือไม่ต้องจัดส่งเนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภาระที่จะต้องจ่ายบ�าเหน็จ
บ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบท่ีต้องจัดส่ง
และต้องรายงานจงัหวดั เพือ่ขอโอนเงนิเพิม่
ประจ�าปีงบประมาณ 

๒. จัดส่งครบถ้วน แต่เกินระยะเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด

๓. จัดส่งแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน โดยส่งเกิน
หรือส่งขาดไม่เกิน ๑๐๐ บาท  

๔. ยังไม่ได้จัดส่ง หรือส่งแล้วโดยส่งเกิน
หรือส่งขาด เกินกว่า ๑๐๐ บาท ขึ้นไป

๕

๓

๑

๐

๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ส�าเนาใบโอนหรือส�าเนาเช็ค/ดราฟท์ (Draft)/ใบเสร็จรับเงิน 

(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖

๘๙. การจดัส่งเงนิสมทบกองทนุบ�าเหนจ็
บ�านาญส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ย้อนหลัง ๕ ปี (ประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
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๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๘

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ 

ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ 

ว ๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. จัดส่งครบถ้วนถูกต้องเป็นประจ�า          

ทุกปี ไม่มีค้างส่ง 

๒. จัดส่งเป็นประจ�าทุกปี แต่มียอดค้าง

ส่วนท่ีขาด และน�าส่งส่วนท่ีขาดภายใน

ปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. ค้างส่งส่วนที่ขาด ๑ ปีงบประมาณ

๔. ค้างส่งส่วนทีข่าดเกิน ๑ ปีงบประมาณ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. เช็ค :  หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจ�านวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือ             

ให้ใช้ตามค�าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
๒. ดราฟต์ (Draft) : ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ดราฟท์ (Draft) นั้น คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือ 

ช�าระเงินค่าสินค้า ต่าง ๆ โดยก�าหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารงซื้อส�าคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือ ดราฟท์ (Draft)
๓. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : ตราสารซึ่งปราศจากเงื่อนไข ซึ่งบุคคลหนึ่งคือผู้สั่งจ่ายให้ผู้จ่าย (เช่นธนาคาร) จ่ายเงินให้กับผู้มีชื่อ

ที่ระบุในตราสารนั้นหรือผู้ถือตราสารนั้น ตามจ�านวนเงินและในเวลาที่ระบุในตราสารนั้น
๔. ตั๋วแลกเงินธนาคาร (Bank Draft) : ตั๋วแลกเงินที่มีค�าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของธนาคารหนึ่ง สั่งให้ธนาคารอีกแห่งหนึ่ง จ่ายเงิน               

แก่บุคคลที่สาม เมื่อทวงถาม

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ข้อ ๙๐ – ๙๔ จ�านวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบท้ังด้านการพัสดุ การจัดท�างบประมาณรายจ่าย  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี หรือรายไตรมาส 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๔

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน การเบิกจ ่ายเงิน  

การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙๐. การทักท้วงด้านการ

พัสดุประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ไม่มี

๒. มี ๑ เรื่อง 

๓. มี ๒ เรื่อง

๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย : 
๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงัไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มข้ีอทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๒. บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปีหรอืรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ 
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่  
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย : 

๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงัไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มข้ีอทักท้วง

๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๑. การทกัท้วงด้านการจดัท�า
งบประมาณรายจ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และงบประมาณรายจ ่าย 
เ พ่ิมเติมจากหน ่วยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑ เรื่อง 
๓. มี ๒ เรื่อง
๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๙๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน /จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

๒. บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปีหรอืรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท�าขึ้นเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕  

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย : 

๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงัไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มข้ีอทักท้วง

๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๒.การทกัท้วงด้านการจดัเก็บ
รายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ไม่มี
๒. มี ๑ เรื่อง 
๓. มี ๒ เรื่อง
๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๙๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

๒. บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปีหรอืรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๓๔

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการรับเงิน การเบิกจ ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕  
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย : 

๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงัไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มข้ีอทักท้วง

๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๓ . มี ก า รทั กท ้ ว งด ้ าน
การเบิกจ ่ายเงิน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จากหน ่วยงานที่มีหน ้าที่
ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑-๒ เรื่อง
๓. มี ๓-๔ เรื่อง
๔. มี ๕ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๙๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อทักท้วงและการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน/จังหวัด/บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

๒. บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปีหรอืรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการรับเงิน การเบิกจ ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕  
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย : 

๑. การนับวนัทีด่�าเนนิการตามข้อทกัท้วงของหน่วยทีต่รวจสอบและด�าเนนิการ
แจ้งให้ทราบ ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม

๒. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงัไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มข้ีอทักท้วง

๓. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๔. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙ ๔ . มี ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร 
ตามขอ้ทักท้วงของหน่วยที ่
ตรวจสอบและด�าเนินการ
แจ้งให้ทราบครบ ทุกเรื่อง 
(ด ้านงบประมาณ/พัสดุ/ 
การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บ
รายได้)

เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. ด�าเนินการภายใน ๖๐ วนั
๒. ด�าเนินการภายใน ๙๐ วนั 
๓. ด�าเนินการภายใน ๑๒๐ วนั
๔. ด�าเนินการแต ่ไม่ครบ 

ทุกเรือ่งหรอืไม่มีการด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ด้านที่ ๓ การบริหารการเงินและการคลัง ข้อ ๔๕ - ๙๔

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ข้อ ๔๕-๕๐
หน่วยที่ ๒ การจัดท�างบประมาณ ข้อ ๖๗-๗๐
หน่วยที่ ๓ การพัสดุ ข้อ ๗๑-๗๗
หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๗๘-๘๗
หน่วยที่ ๕ บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๘-๘๙
หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ข้อ ๙๐-๙๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้อ ๔๕-๖๖  ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชรินทร์ สัจจามั่น        ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
       โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๙๘
                 ๒. ว่าที่ ร.ต. ปริวรรต สมณะ     นิติกรช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๕๐ ๒๐๖๕
                 ๓. นายผจญ มหัญตปัญญ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญ โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑
                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐

ข้อ ๖๗-๗๐ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย      ผู้อ�านวยการกล่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                       โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                 ๒. นายธีรเณศ แสงแป้น        นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�านาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘ 
                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒

ข้อ ๗๑-๗๗ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                        โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                 ๒. นางสาวศิลิกา การดี          นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๘ ๓๕๗๐ ๑๗๙๙
                 ๓. นายธีรเณศ แสงแป้น          นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�านาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘ 
                                                       โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒

ข้อ ๗๘-๘๒ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
       โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                 ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล         นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๔๒๐๑
                 ๓. นายธีรเณศ แสงแป้น          นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�านาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘ 
                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

ข้อ ๘๓-๘๗ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น 
       โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                 ๒. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                 ๓. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                                                         โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑, ๑๖๐๘

ข้อ ๘๘-๘๙ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการ 
       โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๙๘๘๓
                 ๒. นางพิศมัย ศรีเมือง             นักวิชาการคลังช�านาญการ โทร. ๐๘๙ ๔๔๘๕ ๙๔๖๒
                 ๓. นางฐาปณีย์ แก้วพัตร          นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๑๓๕ ๒๐๘๙
                 ๔ นางสาวภคมน รักเสรี            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๙๑๗๑
                                                         โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๐๖

ข้อ ๙๐-๙๔ ผู้รับผิดชอบ : ๑. ว่าที่ ร.ต. ปริวรรต สมณะ      นิติกรช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๕๐ ๒๐๖๕
                 ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล            นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๔๒๐๑
                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐ , ๑๕๒๔







แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ (รวม ๘๕ ข้อ) ข้อ ๙๕ - ๑๗๙
จ�านวน ๔๒๕ คะแนน

ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ๑๒ ๑๑ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๓

๒. ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ๓๓ ๒๔ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๑

๓. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม
และกำรท่องเที่ยว

๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

๔. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศำสนำ และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘

๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม

๑๒ ๙ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๗

รวม ๗๕ ๖๒ ๘๕ ๘๕ ๘๓ ๗๙

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับกำรประเมิน
      ( ................................................................. )

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

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

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

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

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรด�ำเนินกำรในกำรจัดหำ รักษำ และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีอยู่ใน ควำมรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ทั้งด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ น�้ำประปำ 
รวมถึงกำรควบคุมอำคำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ต่ำง ๆ

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า ข้อ ๙๕ - ๑๐๑ จ�านวน ๗ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสำยท่ีอยู่ใน 

ควำมรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) เพือ่ทรำบจ�ำนวนถนน

ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แผนกำรตรวจสอบถนนประจ�ำปีโดยจัดล�ำดับกำรตรวจสอบ 

ตำมควำมจ�ำเป็น

๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนำถนนท้องถิ่น

๔. บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจที่ปรำกฏ ข้อสั่งกำรของผู้บริหำร 

ลงนำมรับทรำบผลกำรตรวจสอบ

๕. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่มีกำร 

ลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น

๖. ให้ตรวจสอบถนนในแผนพฒันำท้องถิน่เพือ่ให้สอดคล้องกบับญัชี

พัฒนำถนนด้วย (ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมำกที่สุด)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย : 

จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สำมำรถตัดฐำน 

กำรประเมินได้

๙๕. การจัดท�าแผนการตรวจสอบ

ถนนในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มี กำรจั ดท� ำบัญชีทะ เบี ยน

ประวัติถนน ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๒. มีกำรจัดท�ำแผนกำรตรวจสอบ

ถนนประจ�ำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ

บญัชทีะเบยีนประวตัถินนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับกำร

อนุมัติตำมแผน 

๓. มีกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ

ถนนครบถ้วน เป็นไปตำมแผนกำร 

ตรวจสอบถนนประจ�ำปีที่ก�ำหนด 

๔. รำยงำนผลกำรตรวจสอบให ้

ผู้บริหำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบ

ตำมแผนตรวจสอบถนนประจ�ำปี 

และสั่งกำร

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ ข้อ

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนน ทุกสำยที่อยู่ใน

ควำมรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)เพือ่ทรำบจ�ำนวนถนน

ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แผนกำรตรวจสอบถนนประจ�ำปี โดยจดัล�ำดบักำรตรวจสอบตำม

ควำมจ�ำเป็น ท่ีปรำกฏข้อสั่งกำรของผู้บริหำรลงนำมรับทรำบผลกำร

ตรวจสอบและสั่งกำร

๓. ผลกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในควำมรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ภำพถ่ำยก่อนและหลังซ่อมแซม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๐๓.๓/

ว ๑๗๘๓ ลงวนัที ่๑๔ มถินุำยน ๒๕๖๑

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวนัที ่๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๑๗๑๓ ลงวนัที ่๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒

๙๖. ร ้อยละของการซ ่อมแซม/

ปรับปรุง/ต ่อเติมถนน ในความ 

รับผิดชอบขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการ

ตรวจสอบถนนประจ�าปี

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐  – ๗๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐  – ๖๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ ยกเว้น กรณีท่ีไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจำกกำร 

ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
๒. กรณีมีหน่วยงำนรำชกำรอื่น ด�ำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของกำรซ่อมแซมฯ ด้วย
๓. กำรต่อเตมิ หมำยถงึ กำรดัดแปลง เปลีย่นแปลง เพ่ือเพิม่เติม หรอืขยำย ซ่ึงลกัษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สดัส่วน น�ำ้หนกั เนือ้ทีอ่นัเป็น

โครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วน ซึ่งได้ก่อสร้ำงไว้แล้วให้ผิดไปจำกเดิม แต่มิใช่เป็นกำรกรณีของกำรซ่อมแซม
๔. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ ยกเว้น กรณีท่ีไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจำกกำร 

ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
๕. กรณีมีหน่วยงำนรำชกำรอื่น ด�ำเนินกำร ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของกำรซ่อมแซมฯ ด้วย

๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสำยท่ีอยู่ใน 

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒. หลักฐำนกำรส่งไปลงทะเบยีนเป็นทำงหลวงท้องถ่ิน (ทถ.๑, ทถ.๓,  

ทถ.๔ , ทถ.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๙๗. ร ้อยละของถนนในความ 

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็น

ทางหลวงท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งเป็นหนังสอืพร้อม

เอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้อง

ไปยงัจงัหวดั) 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐  – ๘๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐  – ๗๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. หมำยถึง ถนนทุกสำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้ำงเองและท่ีได้รับกำรถ่ำยโอน ที่อยู่ใน 

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทำงหลวงท้องถิ่นทั้งหมด

๒. หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรขอลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่นให้ด�ำเนินกำรตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  

ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓ 

๓. กำรลงทะเบียนไม่ก�ำหนดระยะเวลำกำรลงทะเบยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตลอดเวลำ โดยจะต้องมเีอกสำร

หลักฐำนถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่

    ๓.๑ แบบขอลงทะเบียนเป็นทำงหลวงท้องถิ่น  (ทถ.๑)

    ๓.๒ แผนที่แนวเขตทำงหลวง  (ทถ.๒)

    ๓.๓ รำยละเอียดเส้นทำงที่ลงทะเบียน (ทถ.๓)

    ๓.๔ บัญชีเอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทำงหลวง (ถำ้มี)

    ๓.๕ ส�ำเนำหนังสือ ให้หรือสละกำรครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออุทิศที่ดิน (ทถ.๔) เพื่อเป็นทำงสำธำรณประโยชน์ของ

เจ้ำของที่ดิน (ถ้ำมี)

    ๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทำงเพื่อเป็นทำงสำธำรณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนำม กรณีไม่มี

เอกสำร ๔ หรือ ๕

๔. กำรคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจำกจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทำงหลวงท้องถิ่น 

๕. วิธีกำรคิดร้อยละ 

   จ�ำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน  ในปี ๒๕๖๒ X ๑๐๐

  จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. จ�ำนวนของถนนที่ยังไม่ลงทะเบียนทั้งหมด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑) บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวน ถนนทุกสำยท่ีอยู่ใน

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒) หลักฐำนกำรลงทะเบียนทำงหลวงท้องถ่ิน (ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ ,  

ทถ.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๒. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๙๘. ร ้อยละของถนนในความ 

รับผิดชอบขององค ์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน เป็น

ทางหลวงท้องถ่ินถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓6

ค�าอธิบาย :

๑. ถนน หมำยถึง ถนนทุกสำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้ำงเองและที่ได้รับกำรถ่ำยโอน ที่อยู่ใน

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียน

เป็นทำงหลวงท้องถิ่นทั้งหมด

๒. หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรขอลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น  

ให้ด�ำเนินกำรตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  

ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓ 

๓. กำรคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจำกจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียน

เป็นทำงหลวงท้องถิ่น 

๔. วิธีกำรคิดร้อยละ 

        จ�ำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐

จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น

๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน 

๒. รำยงำนประจ�ำปีเก่ียวกับกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง (เป็นกำร

ลำดยำงทุกประเภท)/คอนกรีต

๓. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย

๑. จะต้องประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สำมำรถตดัฐำน

กำรประเมินได้

๒. ไม่รวมถนนที่อยู่ในพื้นที่ป่ำสงวน อุทยำน และพื้นที่เขตทหำร

๓. วิธีกำรคิดร้อยละ

ควำมยำวถนนลำดยำง/

คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐

        ควำมยำวของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๙๙. ร ้อยละของความยาวถนน

ลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาว

ของถนนทัง้หมดในความรบัผดิชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

เกณฑ์การให้คะแนน :

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เทศบาล/เมืองพัทยา

๑. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙

๓. ร้อยละ ๘๕.๐๐ - ๘๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕.๐๐

องค์การบริหารส่วนต�าบล

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 7

๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสำรหลักฐำนกำรส�ำรวจฐำนข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน

๒. เอกสำรรำยงำนฐำนข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน

๓. แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนหรือ

กำรวิเครำะห์หรือกำรพัฒนำท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๐๓.๓/

ว ๑๗๘๓ ลงวนัที ่๑๔ มถินุำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวนัที ่๙ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒

๑๐๐. การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อ

วิ เคราะห์การจัดการโครงสร ้าง 

พื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน 

ครอบคลุมและมีกำรน�ำฐำนข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ 

๒. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน 

ครอบคลุม แต่ไม่ได้น�ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์

๓. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล แต่ไม่ 

ครบถ้วน ครอบคลุม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์กำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน หมำยถึง กำรเก็บข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ลักษณะประชำกรในเขตพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ครอบคลุมและ

เหมำะสมกับประชำกรทุกกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกำส ผู้ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้ำง

ของประชำกร จ�ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนรำยประเภท ประวัติกำรสร้ำงและซ่อมบ�ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนจ�ำแนกรำยประเภทและรำยปี

๒. กำรน�ำฐำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมำยถงึ กำรน�ำข้อมลูในฐำนข้อมลูไปใช้ประกอบในกำรวเิครำะห์ เพือ่ก�ำหนดนโยบำย และวำงแผน

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำกรทุกกลุ่มที่มำใช้บริกำร 

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวกและเหมำะสม

๓. โครงสร้ำงพืน้ฐำน หมำยถงึ  โครงสร้ำงทำงกำยภำพซึง่ใช้อ�ำนวยควำมสะดวกสำธำรณะ โดยมุง่เน้นให้สำธำรณชนได้ประโยชน์ รวมทัง้

เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีท�ำให้ประเทศเกดิกำรพฒันำทำงด้ำนสงัคมและเศรษฐกจิ อำทิ เช่น ถนน ทำงเดนิเท้ำ ระบบขนส่ง ระบบระบำยน�ำ้ เป็นต้น

๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรด้ำนอำรยสถำปัตย์

๒. ภำพถ่ำย

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

๔. ตรวจสอบว่ำมีอำรยสถำปัตย์จริง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๒

๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับ 

ผู้พิกำรหรือทุพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ 

ลงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖

๔. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐ 

ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑

๑๐๑. ร้อยละของสถานทีส่าธารณะ

ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร

จัดการของเทศบาลที่มีการด�าเนิน

งานด้านอารยสถาปัตย์ (Universal 

Design)  

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 ๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

 ๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙

 ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙

 ๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐.๐๐

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓8

๕. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖ 

ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

๖. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑ 

ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๕๘

๗. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๕๗

๘. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑ 

ลงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๖

ค�าอธิบาย :

๑. สูตรกำรค�ำนวณ

     สถำนที่สำธำรณะที่ด�ำเนินงำนดำ้นอำรยสถำปัตย์  x ๑๐๐

              จ�ำนวนสถำนที่สำธำรณะที่มีอยู่ทั้งหมด

๒. สถำนที่สำธำรณะที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรของเทศบำล หมำยถึง สถำนที่ ที่ประชำชนทุกคนในเทศบำลสำมำรถ 

เข้ำถึงและใช้บรกิำรได้โดยสถำนทีน้ั่น ๆ  ต้องอยูภ่ำยใต้อ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรก�ำกับ ดแูล รกัษำ ควบคมุ บรหิำรจัดกำรของเทศบำล เช่น ทำงเท้ำ  

สวนสำธำรณะ ตลำด สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำนธนำนุบำล ส�ำนักงำนเทศบำล อำคำร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น

๓. อำรยสถำปัตย์ (Universal Design) หมำยถึง กำรออกแบบ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บริกำรต่ำง ๆ  และผลิตภัณฑ์ ให้สำมำรถรองรับ

คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้สูงอำยุ คนพิกำรหรือผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันแตกต่ำงจำกบุคคล

ทั่วไปด้วยข้อจ�ำกัดทำงร่ำงกำยหัวใจส�ำคัญของกำรออกแบบ คือ ควำมสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่ำเทียม ทั้งในกำรด�ำเนิน

ชีวิตประจ�ำวัน และในสถำนที่ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก่อสร้ำงสถำนที่ หรือ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เป็นแนวคิดท่ีสร้ำงสรรค์เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
๒. ไฟฟ้าสาธารณะ ข้อ ๑๐๒ – ๑๐๔ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลถนนสำยหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบแปลนหรือแผนผังกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะหรือสุ่มดูข้อมูล

ตำมจุดเสี่ยง

๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

๔. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนไฟฟำ้สำธำรณะของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

๑๐๒. ร้อยละของถนนทกุสายอยูใ่น

ความรบัผดิชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ

สามารถใช้งานได้



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 9

ค�าอธิบาย :

๑. จดุเสี่ยง หมำยถึง จุดทีอ่ำจกอ่ให้เกิดอนัตรำยอุบตัเิหต ุและควำม

ไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงกำรเกิดอำชญำกรรมต่ำง ๆ 

เช่น ทำงโค้ง ทำงแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ 

๒. ในกำรก�ำหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน เช่น กำรท�ำประชำคม กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก�ำหนด

จุดเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงกำรติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง

๒. ตดิตัง้ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ 

ของจุดเสี่ยงทั้งหมด

๓. ตดิตัง้ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 

ของจุดเสี่ยงทั้งหมด

๔. ตดิตัง้ได้น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลถนนทุกสำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แผนงำน/โครงกำรติดตั้งไฟฟำ้สำธำรณะ

๓. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟำ้สำธำรณะ

๔. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย :

๑. ถนนสำยหลัก หมำยถึง ถนนสำยหลักของท้องถ่ิน เช่น ถนน 

ที่เชื่อมต่อกับทำงหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนำแน่น ถนนที่ใช้

ในกำรเดินทำงเชื่อมต่อจุดส�ำคัญ ๆ เป็นต้น

๒. สำมำรถดูรำยละเอียดกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะบนถนนทุกสำย 

จำกมำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 

๑๐๓. ร ้อยละของถนนทุกสาย 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีการติดต้ัง 

ไฟฟ ้าสาธารณะ และสามารถ 

ใช้งานได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๔๙.๐๐ – ๕๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๔๙.๐๐

๕

๓

๑

๐

๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ 

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. บนัทึกขออนุมติัแผนกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำม

จดุเสีย่งต่ำง ๆ  ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓. รำยงำนผลกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำมจุดเสี่ยง

ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๒. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๓.๓/ 

ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

๑๐๔. การดแูลบ�ารงุรกัษา/ซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุด

เสีย่งต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. มีแผนกำรตรวจสอบไฟฟ ้ำ

สำธำรณะและไฟฟ้ำตำมจุดเส่ียง

ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ได้รับกำรอนุมัติแผนกำรตรวจ

สอบไฟฟ้ำสำธำรณะจำกผู ้บริหำร

ท้องถิ่น



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓10

๓. ด� ำ เนินกำรตรวจสอบตำม

แผนกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ  

๔. รำยงำนให้ผู ้บริหำรรับทรำบ

และสั่งกำรให้มีกำรปฏิบัติ

๕. มีกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร

ของผู้บริหำรท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ - ๕ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ 

๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ

๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำร

ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. กำรซ่อมแซม หมำยถึง กำรซ่อมกำรด�ำเนินกำร และหรือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วน ซึ่งได้ก่อสร้ำงไว้แล้ว ให้มีสภำพที่ดียิ่งขึ้น

๒. กำรบ�ำรุงรักษำ (Maintenance) หมำยถึง กำรพยำยำมรักษำสภำพกำรใช้งำนได้ของไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำตำมจุดเส่ียงต่ำง ๆ  

ให้มีสภำพที่พร้อมจะใช้งำนอยู่ตลอดเวลำในเวลำกลำงคืน

๓. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
๓. น�า้เพื่อการอุปโภค บริโภค ข้อ ๑๐๕ – ๑๐๖ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำประปำโดยเครื่องมือ 

ภำคสนำมอย่ำงง่ำย

๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำที่ได้มำตรฐำนน�้ำอุปโภค

บริโภค จำกหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำ

๓. ผลด�ำเนินกำรสืบเนื่องจำกกำรตรวจสอบ

๔. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๙๑.๒ / 

ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐๕. การตรวจสอบคุณภาพน�้า

อุปโภคบริโภคขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

ให้มกีำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้อปุโภค

บริโภคภำยใน ๑ ปี 

๒. มีรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

คุณภำพน�้ำประปำด้วยเครื่องมือภำค

สนำมอย่ำงง่ำย



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 11

๓. ผลกำรตรวจคุณภำพน�้ำที่ได้

มำตรฐำนอปุโภคบรโิภค จำกหน่วยงำน

ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ

คุณภำพน�้ำ

๔. มีผลกำรด�ำเนินงำนสืบเนื่อง 

จำกกำรตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำรครบทั้ง ๔ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ 

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ ข้อ 

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ระบบประปำ หมำยถึง ระบบประปำหมู่บ้ำน ระบบประปำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปำภูมิภำค และ/หรือระบบ

อื่น ๆ ที่ใช้งำนอยู่

๒. กำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ประปำโดยเครือ่งมอืภำคสนำมอย่ำงง่ำย เช่น ชดุตรวจโคลฟิอร์มในน�ำ้และน�ำ้แขง็ (อ.๑๑) ชดุทดสอบคลอรนี

อิสระคงเหลือในน�้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปำ ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ำยน�้ำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ/หรือสุ่มตรวจ 

ที่ปลำยทำง อย่ำงสม�่ำเสมอ ทุกระบบประปำ เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน 

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�ำเนินกิจกำรประปำเอง แต่เป็นกำรด�ำเนินกำรของกำรประปำ ส่วนภูมิภำคองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สำมำรถใช้ผลกำรตรวจสอบของกำรประปำส่วนภูมิภำคได้

๔. กำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปำ ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ำยน�้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ หรือ

สุ่มตรวจที่ปลำยทำง

๕. ผลด�ำเนินกำรสืบเนื่อง หมำยถึง ประชำสัมพันธ์ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำให้ประชำชนทรำบหรือด�ำเนินกำรแก้ไขน�้ำให้มีคุณภำพ

๖. หน่วยงำนที่ตรวจสอบคุณภำพน�้ำ 

ภูมิภำค เช่น ๑) ส�ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำค ๑ - ๑๖  ๒) ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๓) สถำบันกำรศึกษำที่มี

ห้องปฏิบัติกำรตรวจคุณภำพน�้ำ ๔) กำรประปำส่วนภูมิภำค

ส่วนกลำง เช่น ๑) กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๒) กรมอนำมัย ๓) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ๔) กำรประปำส่วนภูมิภำค

เอกชน (ในก�ำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด หน่วยงำนในก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โทร.๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓12

๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

สอบถำมจำกประชำชนผู้ใช้น�้ำประปำในหมู่บ้ำน/ชุมชน อย่ำงน้อย 

๓ รำย อย่ำงไม่เป็นทำงกำร โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๙๑.๒ / 

ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย :

๑. จะต้องประเมินทุกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำล  

ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ 

ยกเว้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้

๒. วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย

กรรมกำร ๔ คน สุ่มตัวอยำ่ง คนละ ๓ รำย รวมเป็น ๑๒ คน ให้หำค่ำ 

ว่ำมีน�้ำเพียงพอตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้ำใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงของ 

ปี ๒๕๖๒ (เช่น ในรอบ ๓๖๕ วัน จะต้องไม่มีน�้ำประปำแตก  

น�้ำหยุดไหล) แล้วหำค่ำจำกจ�ำนวน ๑๒ คน เป็นร้อยละ

เช่น น�้ำใช้เพียงพอ ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน

ไม่ไหล ๒๔ ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

๓. น�้ำประปำ รวมถึง น�้ำประปำภูเขำ หรือประปำหมู่บำ้น ฯลฯ

๔. น�้ำระบบอื่น เช่น บ่อน�้ำตื้น หรืออื่น ๆ

๑๐๖. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน�้า

ประปาใช้หรือน�้าระบบอื่นที่มีใช้

ปริมาณเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 

ชั่วโมง

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป                   

๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
๔. การตรวจสอบอาคาร ข้อ ๑๐๗ – ๑๐๘ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แบบบันทึกข้อมูลอำคำร ๙ ประเภท

๒. หนังสือแจ้งเจ้ำของอำคำร ๙ ประเภทให้ด�ำเนินกำร

๓. หนังสือรับรองกำรตรวจสภำพอำคำรของเจ้ำของอำคำร

๔. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ 

มิถุนำยน ๒๕๕๙

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙ 

มกรำคม ๒๕๖๐

๑๐๗.การด� า เนินการ เกี่ ยวกับ

อาคาร ๙ ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทวิ 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑ . จัดท�ำฐำนข ้อมูลอำคำร ๙ 

ประเภทตำมแบบที่ กรมโยธำธิกำร

และผังเมืองก�ำหนด

๒. ท�ำหนังสือแจ้งเจ้ำของอำคำร ๙ 

ประเภทให้ด�ำเนินกำรจัดให้มีผู้ตรวจ

สอบอำคำร
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๓. รับแจ ้ งผลกำรตรวจสภำพ

อำคำร และด�ำเนินกำรออกใบรับรอง 

กำรตรวจสภำพอำคำร

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรให้

จังหวัดทรำบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ข้อ ๑ - ๔

๒. ด�ำเนินกำร ข้อ ๑ - ๓

๓. ด�ำเนินกำร ข้อ ๑ - ๒

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอำคำรสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

๒. อำคำร ๙ ประเภทตำม ม.๓๒ ทวิ ฯ หมำยถึง อำคำรสูง (อำคำรที่บุคคลอำจเขำ้อยู่หรือใช้สอยได้ที่มีควำมสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป) 

อำคำรขนำดใหญ่พเิศษ (อำคำรทีม่พ้ืีนทีร่วมกนัทกุชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่หนึง่หมืน่ตำรำงเมตร ขึน้ไป) อำคำรชมุนมุคน (อำคำรหรอืส่วนใด 

ของอำคำรที่บุคคลอำจเข้ำไปภำยในเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต่หนึ่งพันตำรำงเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 

ห้ำร้อยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรที่ใช้เป็นที่ส�ำหรับฉำยภำพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือกำรแสดงรื่นเริง

อืน่ใด และมีวตัถปุระสงค์เพือ่เปิดให้สำธำรณชนเข้ำชมกำรแสดงนัน้เป็นปกตธิรุะ โดยจะมค่ีำตอบแทนหรอืไม่กต็ำม) โรงแรม (ตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยโรงแรมทีม่จี�ำนวนห้องพกัตัง้แต่แปดสบิห้องขึน้ไป) อำคำรชดุ (ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชดุ หรอือำคำรอยูอ่ำศยัรวมทีม่พ้ืีนทีต่ัง้แต่ 

๒,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป) อำคำรโรงงำน (ที่สูงกว่ำ ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป) ปำ้ย (สูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป

หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป หรือป้ำยที่ติดหรือตั้งบนหลังคำหรือดำดฟ้ำของอำคำรที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตำรำงเมตรขึ้นไป) และ 

สถำนบริกำร (ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำรที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป)

๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�ำสัง่จดัตัง้คณะท�ำงำนด�ำเนนิกำรตรวจสอบอำคำรทีไ่ม่เข้ำข่ำยฯ 

และเป็นปัจจุบัน

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบอำคำรทีไ่ม่เข้ำข่ำยฯ และกำร

สั่งแก้ไขหำกพบข้อบกพร่อง

๓. หนังสือรำยงำนผลให้จังหวัดทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ 

มิถุนำยน ๒๕๕๙

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙ 

มกรำคม ๒๕๖๐

๑๐๘. การด�าเนนิการเกีย่วกับอาคาร

ที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท 

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. จัดตั้งคณะท�ำงำนด�ำเนินกำร

ตรวจสอบอำคำรท่ีไม่เข้ำข่ำยอำคำร 

๙ ประเภท

๒. ด�ำเนินกำรตรวจสอบและสั่ง

แก้ไขหำกพบข้อบกพร่อง

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรให้

จังหวัดทรำบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๓

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๒

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอำคำรสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

๒. อำคำรที่อำจไม่เข้ำข่ำยฯ หมำยถึงอำคำรที่ ไม่เข้ำข่ำยอำคำร ๙ ประเภท ตำม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสภำพหรือมีกำรใช้ที่อำจไม่ปลอดภัยจำกอัคคีภัยตำมมำตรำ ๔๖ เช่น อำคำรสำธำรณะ อำคำรอยู่อำศัยรวม หอพัก 

อำคำรทีค่นใช้สอยเป็นจ�ำนวนมำก และอำคำรทีพ่กัหรอืรบัเลีย้งเดก็ หรอืคนชรำ หรอืคนพกิำร ตำมแบบคูม่อืของกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง

คะแนนเต็ม ๑๖๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีำรด�ำเนนิกำรในกำรส่งเสรมิคณุภำพชวีติทัง้ในด้ำนกำรศกึษำกำรสำธำรณสขุกำรส่งเสรมิกำรกฬีำ 
กำรส่งเสริมเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในสังคมในกำรเข้ำถึงโอกำสในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งในเด็ก และเยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และ
ผู้ไร้ที่พึ่ง และค�ำนึงถึงกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�านวน ๑๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๑ การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา ข้อ ๑๐๙ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑) แผนพฒันำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๒) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนพัฒนำของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของ

สถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๙

๕. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๖. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ 

ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒

๑๐๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี

การจดัท�าแผนพฒันาการศกึษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

กำรน�ำแผนงำน/โครงกำร ตำมแผน

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำกำรศกึษำ และ

แผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มำบรรจุไว้ในแผน

พฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด�ำเนินกำรบูรณำกำรแผนพัฒนำกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำในสั ง กัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

และด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำร

ศึกษำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓. มกีำรประกำศใช้แผนพฒันำกำร

ศึกษำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 15

๔. แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีกำร

ศึกษำโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำข้ันพืน้ฐำน

หรอืคณะกรรมกำรของสถำนศกึษำที่

เรียกชื่ออย่ำงอื่น และจัดส่งให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบั ติกำร

ประจ�ำปีงบประมำณของสถำนศกึษำ

๖. คณะกรรมกำรกำรศึกษำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำร

ศึกษำท ้องถิ่นสี่ป ี  (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) ก่อนกำรทบทวนเป็นแผน

พฒันำกำรศกึษำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๕)    

๗. ผู้บริหำรท้องถ่ิน ประกำศใช้

แผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถ่ิน (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และปิดประกำศ 

ให้ประชำชนรับทรำบ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีกำรด�ำเนินกำร  ๗  ข้อ 

๒. มีกำรด�ำเนินกำร  ๔ - ๖ ข้อ

๓. มีกำรด�ำเนินกำร   ๒ - ๓  ข้อ

๔. มกีำรด�ำเนนิกำร  ๑ ข้อ หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ประเมินเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนศึกษำ

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนำกำร

ศกึษำท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรศกึษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืไม่ หำกผ่ำน 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ แล้ว ในกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้อง 

ขอควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ อีก
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�านวน ๑๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ข้อ ๑๑๐ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ผลคะแนนเฉลี่ยรวมกำรสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เปรยีบเทยีบกนัระหว่ำง ปีกำรศกึษำ 

๒๕๖๑ กับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนศนูย์พฒันำเดก็เลก็ของกรมส่งเสรมิกำร

ปกครองท้องถิ่น

๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ 

ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๔ ลงวนัที ่๒๔ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๐

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/

ว ๔๑๕๘ ลงวนัที ่๒๑ ธนัวำคม ๒๕๖๑

๕. หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๕๐ ลงวนัที ่๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑

๖. หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒

๗. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๑๖.๓/ว๓๓๕๘ 

ลงวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๒

๑๑๐. คะแนนเฉลีย่รวมการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ในทุกระดับที่สอบสูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยรวมของปีการศึกษาที่ผ่านมา

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึน ๒.๐๐ 

ขึ้นไป

๒. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึนตั้งแต่ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐

๓. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึนตั้งแต่ 

๐.๐๑-๐.๙๙

๔. คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับหรือ  

ต�่ำกว่ำปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ประกำศผล O-NET ดังนี้ 

    (๑) ป.๖ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓  (๒) ม.๓ วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓  (๓) ม.๖ วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

๒. x = คะแนนเฉลี่ยรวม

    คะแนนรวมชั้น ป.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ชั้น ป.๖

    คะแนนรวมชั้น ม.๓ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ชั้น ม.๓

    คะแนนรวมชั้น ม.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ชั้น ม.๖

๓. สูตรในกำรค�ำนวณ 

    x = (คะแนนรวมชั้น ป.๖) + (คะแนนรวมชั้น ม.๓) + (คะแนนรวมชั้น ม.๖)

                                                   ๓                                       

๔. สูตรในกำรเปรียบเทียบ =     x  ปี ๒๕๖๒ – ปี ๒๕๖๑

๕. กรณีที่ทีมประเมิน ฯ มีกำรประเมิน LPA ก่อน กำรประกำศผลสอบ O-NET ให้ประเมินย้อนหลังได้

หมายเหต ุประเมินเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�านวน ๑๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ข้อ ๑๑๑ – ๑๑๒ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๒
๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
๓. ภำพถ่ำย
๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนศนูย์พฒันำเดก็เลก็ของกรมส่งเสรมิกำร

ปกครองท้องถิ่น
๒. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ 

ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๔ ลงวนัที ่๒๔ กมุภำพนัธุ ์๒๕๖๐
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/

ว ๔๑๕๘ ลงวนัที ่๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๕๐ ลงวนัที ่๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒

๑๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมำเป็นฐำนในกำรค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน
๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่รับถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ ท่ีเลือกรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบท่ี ๓ คือ ศำสนสถำนบริหำรจัดกำร 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดกิจกรรมใน วันส�ำคัญ กำรทัศนศึกษำ เป็นต้น

๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
๓. ภำพถ่ำย
๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของกรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น

๑๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มกีารส่งเสรมิสนบัสนนุการเรยีนการ
สอนและการด�าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๔ ลงวนัที ่๒๔ กมุภำพนัธุ ์๒๕๖๐

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/
ว ๔๑๕๘ ลงวนัที ่๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑

๕. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๕๐ ลงวนัที ่๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑

๖. หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมำเป็นฐำน ในกำรค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน 
๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่รับถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ ท่ีเลือกรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบท่ี ๓ คือ ศำสนสถำนบริหำรจัดกำร              

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม กำรส่งเสริมอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม                 

กำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ ๑๑๓ – ๑๑๕ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓. ภำพถ่ำย

๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ตรี)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕)

ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดลำนกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู ้  

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน กำรจัดให้มีห้องสมุดชุมชน กำรจัดให้มีหอสมุด

เยำวชน เป็นต้น

๑๑๓. การด�าเนินการเพื่อจัดให้มี

หรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียน

รูช้มุชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๕ แห่ง

ขึ้นไป

๒. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๔  แห่ง

๓. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๓  แห่ง

๔. มแีหล่งเรียนรูจ้�ำนวน ๑ - ๒ แห่ง 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓. ภำพถ่ำย

๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ตรี)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕)

ค�าอธิบาย

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดเสวนำ/อภิปรำยกลุ่ม กำรส่งเสริม

จัดกำรศึกษำผู้ด้อยโอกำส , กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ชำวบ้ำน, 

ทัศนศึกษำศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, กำรเรียนรู้

กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น

๑๑๔. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม

๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม

๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. สถำนที่ตั้งของที่อ่ำนหนังสือ

๒. ภำพถ่ำย/สภำพกำรใช้งำน

๓. เอกสำรและภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม

๔. แผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรอ่ำน

๕. แผนงำน/โครงกำร กิจกรรมรณรงค์ฯ

๖. ค�ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมำยเจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/

ว ๒๔๕๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย 

๑. แนวทำงทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ก�ำหนด จ�ำนวน 

๖ ข้อ ดังนี้

๑.๑ มีกำรจัดท�ำป้ำย “ที่อ่ำนหนังสือท้องถิ่นรักกำรอ่ำน” หรือ 

“บ้ำนรักกำรอ่ำน”

๑.๒ มีแผนด�ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรอ่ำน

๑.๓ มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษำที่อ่ำนหนังสือ

๑๑๕. มีท่ีอ่านหนงัสอืประจ�าหมู่บ้าน/

ชุมชน ที่เป็นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเองและเป็นไปตาม

แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น (สถ.) ก�าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. มี ท่ีอ ่ำนหนังสือขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓ แห่งข้ึนไป 

และเป็นไปตำมแนวทำง ๔ ใน ๖ ข้อ 

ตำมค�ำอธิบำย

(ระบุข้อ)........................................

๒. มี ท่ีอ ่ำนหนังสือขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒ แห่ง และ

เป็นไปตำมแนวทำง ๔ ใน ๖ ข้อ ตำม

ค�ำอธิบำย

(ระบุข้อ) ......................................

๕

๓



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑.๔ มีกำรจัดหำหนังสือที่มีหลำกหลำยและพอเพียง

๑.๕ มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรบริจำคหนังสือ

๑.๖ มกีำรรณรงค์หรอืประชำสมัพนัธ์ให้กบัประชำชนมำใช้บรกิำร

ที่อ่ำนหนังสือหรือกำรรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนอ่ำนหนังสือ

๒. จะต้องประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สำมำรถตดัฐำน

กำรประเมินได้

๓. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน (ระบุข้อ) ............ ให้ระบุข้อในค�ำอธิบำย 

ของข้อ ๑ ซึ่งมี ๖ แนวทำง 

๓. มี ท่ีอ ่ำนหนังสือขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑ แห่ง และ

เป็นไปตำมแนวทำง ๔ ใน ๖ ข้อ ตำม

ค�ำอธิบำย

(ระบุข้อ) .......................................

๔. ไม่มีที่อ่ำนหนังสือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑๑๖ – ๑๑๗ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักฐำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม

๒. หลักฐำนกำรส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๓. แผนกำรจดักำรเรยีนรู/้แผนกำรจดัประสบกำรณ์

ปฐมวัยหรือหนังสือรับรองของผู ้อ�ำนวยกำร/

หัวหน้ำสถำนศึกษำว่ำ ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ทุกคนจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/ประสบกำรณ์

ปฐมวัย

๑๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการเพือ่

ให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดจัดท�าแผนการ

จัดการเรียนรู ้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

ทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่มีการปรับปรุง/หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงกำร/กิจกรรม 

ส่งเสรมิกำรจัดท�ำแผนกำรเรยีนรู/้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

ปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนศึกษำ

ด�ำเนินกำรเอง

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลำกรไปฝึกอบรม

เกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/แผนกำรจัด

ประสบกำรณ์ปฐมวัย

๓. ครู/ครูผู ้ดูแลเด็ก/ผู ้ดูแลเด็ก ทุกคนมีกำรจัดท�ำ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัย

ครบถ้วน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำร 

๒. ด�ำเนินกำร ๒ รำยกำร 

๓. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำร

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักฐำนกำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

๒. หลักฐำนส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ำ

รับกำรฝึกอบรม/พัฒนำ ฯลฯ

๑๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการเพือ่

ให้คร/ูครผููดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็กในสงักดัด�าเนนิการจดัการ

เรยีนรู/้จดัประสบการณ์ปฐมวยัให้สอดคล้องกบัแผนการ

จดัการเรยีนรู/้แผนการจดัประสบการณ์ปฐมวยั  

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงกำร/กิจกรรม

ส่งเสริมให้ครู/ครูผู ้ดูแลเด็ก/ผู ้ดูแลเด็ก จัดกำรเรียน

รู ้สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้/แผนกำรจัด

ประสบกำรณ์ปฐมวัย

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้

ดูแลเด็ก เข้ำรับกำรฝึกอบรม/พัฒนำเกี่ยวกับกำรจัดกำร

เรียนรู้/กำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัย

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีกำรติดตำม/นิเทศ

กำรจัดกำรเรียนรู้/กำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยของครู/

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

๔. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้มีกำรติดตำม/นิเทศกำร

จัดกำรเรียนรู้/กำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยของครู/ครูผู้

ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๔ รำยกำร

๒. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ รำยกำร

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๕ การบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อ ๑๑๘ – ๑๒๑ จ�านวน ๔ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักสูตรสถำนศึกษำ

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓. ภำพถ่ำย

๔. เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน

ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัด

จัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความ

สามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี

๒. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนำฎศิลป์

๓. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ

๔.  มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ

๕. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรท้องถิ่น
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ค�าอธิบาย :

กำรประเมินเฉพำะโรงเรียนระดับประถมศึกษำ           

ขึ้นไป

๖. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรเทคโนโลยี

๗. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรฝีมือหรืออำชีพ

๘. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬำ

๙. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง /หลักสูตรอื่น ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๕ รำยกำร

๒. ด�ำเนินกำร ๔ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๒ - ๓  รำยกำร

๔. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำรหรือไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลนักเรียน 

๒. ข้อมูลกำรสนับสนุนอุปกรณ์ กำรเรียนหรือ

อุปกรณ์อื่น 

๓. หลกัฐำนกำรบรรจุ/จ้ำง/ค�ำสัง่  แต่งต้ัง ครสูอน

นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ

๔. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่/โรงเรยีนในสงักดัมนีโยบำยรบันกัเรียน

ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ฯลฯ

ค�าอธิบาย :

ประเมนิเฉพำะโรงเรียนระดับประถมศกึษำขึน้ไป

๑๑๙. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. โรงเรยีนในสงักดัรบันกัเรยีนทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ

และมีนักเรียน

๒. มีกำรสนับสนุนครูส�ำหรับกำรเรียนพิเศษรวม

๓. มีกำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียน/อุปกรณ์อื่น ๆ 

ส�ำหรับนักเรียนพิเศษ

๔. มีนโยบำยรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียน

รวม แต่ไม่มีนักเรียนมำสมัครเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ รำยกำร 

๒. ด�ำเนินกำร ๒ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำร

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๒. เอกสำรที่แสดงว ่ำมีกำรด�ำเนินกำรตำม

กิจกรรม

๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรมีมำตรกำร 

ด�ำเนินกำรจริง

๔. ภำพถ่ำย

๑๒๐. สถานศกึษาในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี

การส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาการตามวยัของนกัเรยีน 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มกีำรตรวจสขุภำพนกัเรยีน (อำจด�ำเนนิกำรเองหรอื

ร่วมกับหน่วยงำนอื่น)

๒. มีกำรคัดกรองนักเรียน (อำจด�ำเนินกำรเองหรือ 

ร่วมกับหน่วยงำนอื่น)

๓. มีกำรประกันสุขภำพ/อุบัติเหตุนักเรียน

๔. มีมำตรกำรป้องกัน/กำรฝึกซ้อม กรณีเด็กติดใน

รถยนต์

๕. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน�้ำ

๖. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กถูกไฟฟ้ำช็อต

๗. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีไฟไหม้

๘. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อมภัยอื่น ๆ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ รำยกำรขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๔ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำร

๔. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ รำยกำร หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บันทึกกำรขออนุญำตไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับ 

กำรฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภำพภำยใน 

สถำนศกึษำ หรือหลกัฐำนอืน่ทีเ่ข้ำร่วมกำรฝึกอบรม

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับกำร

ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

๓. แผนกำรติดตำม/รำยงำนผลกำรติดตำมท่ี

เกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

๔. รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง (SAR) รำยงำน

กำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง(SAR) 

ของสถำนศึกษำที่ผู้รับผิดชอบ

๕. เสนอผูบ้ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอื

เอกสำรหลักฐำนอื่นที่แสดงเห็นว่ำรำยงำนฯ (SAR) 

ได้รับกำรตรวจสอบจำกต้นสังกัด

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภำคม 

๒๕๖๒

๑๒๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษา

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรส่งบุคลำกรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ

๒. มีกำรจัดกิจกรรม/ติดตำมเก่ียวกับประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

๓. สถำนศกึษำทกุแห่งมกีำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) ครบทุกแห่ง

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบรำยงำนกำร

ประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ของ

สถำนศึกษำแล้วรำยงำนผู้บริหำร

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำรขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำร

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ข้อ ๑๒๒ – ๑๒๘ จ�านวน ๗ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันโรคในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสุข
ภำวะในท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนพัฒนำสุขภำพหรือแผนงำนสำธำรณสุข

๒. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน

วันตรวจประเมินฯ)

๓. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนกำรจัด 

อำจใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

๔. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่จัดกิจกรรม

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมคัรบรบิำลท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ 

ลงวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ เร่ือง กำรก�ำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

กำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง ในระยะยำว และหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

เงือ่นไข อตัรำค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของอำสมคัรบริบำล

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๒/

ว ๑๔๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒ เรื่อง กำรส่งเสริมกำรเดินและ

กำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ�ำวัน 

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว๒๐๖๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเจำ้หน้ำที่ และ

ผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม

๑๒๒. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท�าหน้าที่ดูแล

สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๖ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๔ – ๕ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอยำ่งกิจกรรม เช่น กำรพัฒนำศักยภำพผู้น�ำชุมชนอบรม อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.)/แกนน�ำสุขภำพ ในกำร

ควบคุมและป้องกันโรค กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำป่วยกำรให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) (เฉพำะองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด) เป็นต้น

๒. กจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนนิกำรเพือ่พฒันำคณุภำพผูท้�ำหน้ำท่ีดแูลสขุภำพในหมูบ้่ำน/ชมุชน ควรมคีวำมครอบคลมุ

กิจกรรม

๓. ด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันและควบคุมโรค, กำรส่งเสริมสุขภำพ, กำรรักษำโรคเบื้องต้น, กำรฟื้นฟูสภำพผู้ป่วย เป็นต้น

๔. ผู้ท�ำหน้ำที่ คือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บำ้น (อสม.) อำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) ผู้น�ำองค์กรในชุมชน ฯลฯ)

๕. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บำ้น (อสม.) หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกชำวบ้ำนในแต่ละกลุ่มบ้ำนและได้รับกำรอบรม

ตำมหลักสูตรที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด มีหนำ้ที่ เช่น สื่อสำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุข ป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๖. อำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) หมำยถึง คนในครอบครัวแต่ละครอบครัว หรือเพื่อนบ้ำนที่ได้รับกำรคัดเลือก และผ่ำนกำรฝึก

อบรมหลักสูตรตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด เช่น กำรดูแลสุขภำพของคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นเบำหวำน โรคเรื้อรัง ฯลฯ ตัวอย่ำง 

ครอบครัว ก มีผู้ป่วยเป็นภำวะ(ภำวะ = ส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำเป็นโรค) เบำหวำน สำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของคนในครอบครัว ไปยัง

ครอบครัวอื่น

๗. ผู้น�ำด้ำนสุขภำพ หมำยถึงผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสู่กำรมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถกระตุ้น ผลักดัน              

กำรขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้ำน  ได้แก่ กำย ใจ สังคม และอำรมณ์ เช่น ผู้น�ำ

กำรออกก�ำลังกำย ผู้น�ำกิจกรรมนันทนำกำร ฯลฯ

๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำนสำธำรณสุข (e-LAAS)

๒. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง

ในวันตรวจประเมินฯ)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่ จัดกิจกรรม

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

ค�าอธิบาย :

กรณไีม่ได้ใช้เงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตรวจ

สอบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

๑๒๓. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการ 

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำร ๙ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๗ – ๘ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๕ – ๖ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำนสำธำรณสุข (e-LAAS)

๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพำะบุคคล)

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว ๔๓๐๐ ลงวนัที ่๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว ๒๓๒๐ ลงวนัที ่๑๓ มิถนุำยน ๒๕๖๒ 

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

๔. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑ 

ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๕. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒ 

ลงวันที่๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

๗. คูม่อืแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนจัดกำรอบรมผู้ประกอบ

กิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร

๘. คูมื่อพระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิม่เติม

๑๒๔. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ

ควบคุมโรคต่าง ๆ  รวมถงึการเตรยีม                   

ความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ 

โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่

การให้ความรู้)

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๙ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๗ – ๘ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๕ – ๖ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย

๑. กำรนับจ�ำนวนกิจกรรมหำกใน ๑ โครงกำร มีหลำยกิจกรรมให้นับเป็นรำยกิจกรรม เช่น  มีกำรจัดท�ำโครงกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ                 

กำรป้องกันและควบคุมโรคตำ่ง ๆ โดยโครงกำรดังกลำ่วประกอบด้วยหลำยกิจกรรม เช่น กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่ำง ๆ กำรฉีดพ่นหมอก

ควัน กำรก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ กำรตรวจสุขภำพ กำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรป้องกันโรคขำด

สำรไอโอดนี กำรคดักรองโรคไม่ตดิต่อ  กำรตรวจหำมะเรง็เต้ำนม กำรให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรม  เป็นต้น สำมำรถแยกนบัเป็นรำยกิจกรรมได้

๒. โรคติดต่อ หมำยถึง โรคที่เกิดจำกเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสำมำรถแพร่ได้โดยตรงหรือทำงอ้อมมำสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้ำ

(สัตว์สู่คน) โรคตำแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

๓. โรคไม่ติดต่อ หมำยถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกกำรติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจำกเชื้อโรค ไม่สำมำรถติดต่อได้ 

ผ่ำนกำรสัมผัส หรือติดต่อผ่ำนตัวน�ำโรค (พำหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจำกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยกำรคลุกคลี สัมผัส ไอ จำม น�้ำ 

อำหำร อุจจำระ ปัสสำวะ เพศสัมพันธ์  แต่อำจถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมได้ หรือกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น กำรดื่ม สูบบุหรี่ ขำดกำร 

ออกก�ำลังกำย ควำมเครียด อำหำรหวำน มัน และเค็ม ตัวอย่ำงเช่น โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม โป่งพอง  

โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง

๔. โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรำยงำนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมำณ

๒๐ ปีที่ผ่ำนมำ หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้น ในอนำคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะ

แพร่ระบำดเข้ำไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยำปฏิชีวนะแต่เกิดกำรดื้อยำ 

๕. โรคติดต่อท่ีเกิดจำกเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซำร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ h๑n๑ ๒๐๐๙  

ไข้สมองอักเสบนิปำห์ไวรัส

๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มำจำกประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ำมทวีป เช่น  

โรคเวสต์ไนล์ไวรัส

๗. โรคตดิต่ออบุตัซิ�ำ้ (re-emerging infectious diseases) คอื โรคตดิต่อท่ีเคยระบำดในอดตี และสงบไปนำนแล้ว แต่กลับมำระบำดอกี  

เช่น ไข้ชิคุนกุนยำ

๘. เชื้อโรคดื้อยำ (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยำ

๙. ตัวอย่ำงรำ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. แนวทำงกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฯ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑. คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (SOP)

๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำนดำ้นสำธำรณสุข (e-LAAS)

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. เอกสำรหรือฐำนข้อมูล Rabies One Data 

๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ควำมเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บวัคซีน 

เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data Logger 

๑๒๕. การบรหิารจดัการการป้องกนั

โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีฐำนข้อมูลจ�ำนวนสุนัขและ

แมวในพื้นที่

๒. มีกำรจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น/

เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำร

เลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สำธำรณะ

๓. มีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบำ้ในสัตว์ 
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. พระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓. พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

๔. พระรำชบัญญัติกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสวสัดภิำพ

สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. คู่มือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนสงเครำะห์สัตว์ 

๗. คูม่อืกำรบรหิำรจัดกำรวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำในสตัว์ส�ำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ (จัดให้

มีสถำนสงเครำะห์สัตว์หรือส่งต่อไป

ยังสถำนสงเครำะห์สัตว์อื่น)

๕. มกีำรจัดให้มรีะบบลกูโซ่ควำมเยน็ 

(Cold Chain system) ส�ำหรบัวคัซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ    

๖. มีกำรท�ำหมันสุนัขและแมวที่

ไม่มีเจ้ำของหรือด้อยโอกำสหรือเป็น 

กลุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคพิษสุนัขบ้ำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน :     

๑. ด�ำเนินกำร ๕ ข้อขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒  ข้อ

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ระบบลูกโซ่ควำมเย็น (Cold Chain system)หมำยถึง ระบบกำรจัดกำรที่จะท�ำให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมำะสมตลอดเวลำ                      

ทัง้ในขณะจดัเกบ็และกระบวนกำรขนส่งวคัซนี และรวมถงึขัน้ตอนในขณะให้บรกิำรทีต้่องน�ำวคัซนีทีม่อียูใ่นสภำพทีเ่หมำะสมเข้ำสูร่่ำงกำย

สัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อควำมร้อนควำมเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้ +๒ ถึง +๘ องศำเซลเซียส

๒. วัคซีน หมำยถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์ 

๓. Ice Pack หมำยถึง ภำชนะพลำสติกที่มีเจลข้ำงใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอำไว้ใช้เหมือนน�้ำแข็ง

๔. Data logger หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�ำหนดกำรท�ำงำน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิ          

ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศำเซลเซียส ขึ้นไป

๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำนสำธำรณสุข (e-LAAS)

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. หนังสือขอรับกำรสนับสนุน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยำบำลและ

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ 

ลงวันที่ ๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 

๑๒๖. จ�านวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุ

ที่ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

ด�าเนนิการหรอืสนบัสนนุในการดแูล

สุขภาพประชาชน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สนบัสนนุหน่วยบรกิำรสำธำรณสขุ 

อืน่ในกำรตรวจสขุภำพของประชำชน

๓. สนบัสนนุ อำสำสมคัรสำธำรณสขุ 

ประจ�ำหมู่บำ้น (อสม.) ให้บริกำรครบ

ทุกหมู่บำ้น/ชุมชน
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๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๒ 

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

๔. มกีำรบรกิำรสำธำรณสขุเคลือ่นท่ี

ท้ังในส่วนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือร ่วมกับหน่วยบริกำร

สำธำรณสุขอื่น

เกณฑ์การให้คะแนน :     

๑. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ

๒. ด�ำเนินกำ ร  ๒ ข้อ

๓. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. หน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมำยถึง สถำนที่รวมตลอดถึงยำนพำหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อกำร ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยำบำล  

สถำนีอนำมัย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ โรงพยำบำลส่งเสริม สุขภำพประจ�ำต�ำบล ศูนย์กำรแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

ศูนย์สุขภำพชุมชน หรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไป หรือ  

สถำนพยำบำลที่ด�ำเนินกำรโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอ่ืน       

ของรัฐ และสภำกำชำดไทย สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หน่วยบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ และหน่วยบริกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

ข้อมูลปัจจุบัน :  มีสถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) ถ่ำยโอนมำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน                

๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด 

๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสำรกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม

๒. เอกสำรกำรประเมินตนเองตำมแบบมำตรฐำนคุณภำพระบบ

บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เอกสำรแบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 

ส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละด้ำนทีม่กีำรลงลำยมือชือ่

จำกคณะกรรมกำร

๔. เอกสำรสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ ระบบบริกำร

อนำมัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรลงลำยมือช่ือ

จำกคณะกรรมกำร

๑๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผ่านการประเมินคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ

จัดการสุขาภิบาล อาหาร และ 

ด้านการจัดการคุณภาพน�า้บริโภค

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ผ่ำนกำรประเมนิระดับเกยีรตบิตัร 

๑ – ๒ ด้ำน

๒. ผ่ำนกำรประเมินระดับพื้นฐำน 

๑ – ๒ ด้ำน

๓. มีกำรสมัครเข้ำร่วมอย่ำงน้อย 

๑ ด้ำน และ  มีผลกำรประเมิน

ตนเอง และมผีลกำรประเมนิจำกคณะ

กรรมกำร (ไม่ผ่ำน)

๔. ไม ่สมัครเข ้ำร ่วมโครงกำร

พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 

สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้ำน)

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 29

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภำพระบบบริกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้ำน ได้แก่
    ๑.๑ กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร  
    ๑.๒ กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำบริโภค  
    ๑.๓ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล           
    ๑.๔ กำรจัดกำรมูลฝอย
๒. คณะกรรมกำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพจำกหน่วยงำนกรมอนำมยั ศนูย์อนำมยัที ่๑ – ๑๒ ส�ำนักงำนสำธำรณสขุ

จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ตรวจสอบผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรในปีปัจจุบัน 

(ปีงบประมำณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยำจะต้องสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ภำยในระยะเวลำที่กรมอนำมัย

ก�ำหนดเพื่อเข้ำรับกำรประเมิน และหำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกินระยะเวลำท่ีก�ำหนดคณะกรรมกำร  
จะลงตรวจให้ แต่ผลกำรประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒

๕. กำรตรวจประเมินคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้ำน ขอให้พิจำรณำ ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนกำรประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐำน (๓ คะแนน)  

ด้ำนใดดำ้นหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้ำนแล้ว สำมำรถใช้ผลคะแนนดังกล่ำวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรและ 
ไม่ต้องสมคัรใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจดัเตรยีมเอกสำรสรปุผลกำรประเมนิมำตรฐำนคณุภำพระบบบรกิำรอนำมยัส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรลงลำยมือชื่อจำกคณะกรรมกำรในปีที่ขอรับกำรประเมิน (หรือในกรณีเทศบำล/เมืองพัทยำที่ผ่ำนกำรรับรองแต่ไม่มี
เอกสำรสรุปผลกำรประเมินฯ ให้ใช้เอกสำรใบรับรองคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

๕.๒ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่ำนกำรประเมินในระดับพื้นฐำนตำมข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องกำรที่จะประเมินใหม่เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้ำโครงกำรเฉพำะด้ำนที่จะ
ขอประเมินใหม่

๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสำรกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม
๒. เอกสำรกำรประเมินตนเองตำมแบบมำตรฐำนคุณภำพระบบ

บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เอกสำรแบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 

สิง่แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละด้ำนทีม่กีำรลงลำยมอืชือ่ 
จำกคณะกรรมกำร

๔. เอกสำรสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ ระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรลงลำยมือช่ือ
จำกคณะกรรมกำร

๑๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผ่านการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน 
การจัดการ สิ่ งปฏิกูลและด ้าน 
การจัดการมูลฝอย

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ผ่ำนกำรประเมินระดับเกียรติ

บัตร ๑ – ๒ ด้ำน
๒. ผ่ำนกำรประเมินระดับพื้นฐำน 

๑ – ๒ ด้ำน
๓. มีกำรสมัครเข้ำร่วมอย่ำงน้อย 

๑ ด้ำน และ มีผลกำรประเมินตนเอง 
และมีผลกำรประเมินจำกคณะ
กรรมกำร (ไม่ผ่ำน)

๔. ไม ่สมัครเข ้ำร ่วมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 
สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้ำน)

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓30

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภำพระบบบริกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้ำน ได้แก่
    ๑.๑ กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร           ๑.๒ กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำบริโภค  
    ๑.๓ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล                     ๑.๔ กำรจัดกำรมูลฝอย
๒. คณะกรรมกำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพจำกหน่วยงำนกรมอนำมยั ศนูย์อนำมยัที ่๑ – ๑๒ ส�ำนักงำนสำธำรณสขุ

จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ตรวจสอบผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรในปีปัจจุบัน 

(ปีงบประมำณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยำจะต้องสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ภำยในระยะเวลำที่กรมอนำมัย

ก�ำหนดเพ่ือเข้ำรับกำรประเมิน และหำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกินระยะเวลำท่ีก�ำหนดคณะกรรมกำร  
จะลงตรวจให้ แต่ผลกำรประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒

๕. กำรตรวจประเมินคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้ำน ขอให้พิจำรณำ ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนกำรประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐำน (๓ คะแนน)  

ด้ำนใดดำ้นหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้ำนแล้ว สำมำรถใช้ผลคะแนนดังกล่ำวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรและ 
ไม่ต้องสมคัรใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจดัเตรยีมเอกสำรสรปุผลกำรประเมนิมำตรฐำนคณุภำพระบบบรกิำรอนำมยัส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรลงลำยมือชื่อจำกคณะกรรมกำรในปีที่ขอรับกำรประเมิน (หรือในกรณีเทศบำล/เมืองพัทยำที่ผ่ำนกำรรับรองแต่ไม่มี
เอกสำรสรุปผลกำรประเมินฯ ให้ใช้เอกสำรใบรับรองคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

๕.๒ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่ำนกำรประเมินในระดับพื้นฐำนตำมข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องกำรที่จะประเมินใหม่เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้ำโครงกำรเฉพำะด้ำนที่จะ
ขอประเมินใหม่

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมสตรีและครอบครัว ข้อ ๑๒๙ – ๑๓๐ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงกำรกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๓. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ฯ
๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม  

มำตรำ ๕๐ (๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และ 
ผู้พิกำร มำตรำ ๕๓ (๑) และมำตรำ ๕๖ (๑) 

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๖๗ (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี 
เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร

๑๒๙. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
หรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรี
ในพื้นที่

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๓. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๔๕ (๘) จัดท�ำกิจกำรใด ๆ อันเป็นอ�ำนำจหน้ำที่
ของรำชกำรส่วนท้องถิน่อืน่ทีอ่ยู่ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และ
กจิกำรนัน้เป็นกำรสมควรให้รำชกำรส่วนท้องถิน่อืน่ร่วมกนัด�ำเนนิกำร 
หรือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท�ำ ท้ังนี้ ตำมท่ีก�ำหนดใน 
กฎกระทรวง

๔. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๖๒ (๑๔) อ�ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนดให้เป็นของเทศบำลนครหรือของเมืองพัทยำ

๕. พระรำชก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ (๑๐) มำตรำ ๑๗ (๒๗) 
กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ 
และผู้ด้อยโอกำส 

๖. มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

๗. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ 
ว ๑๒๓๕ ลงวนัที ่๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖ เรือ่ง ขอควำมอนุเครำะห์บรรจุ
โครงกำร/กจิกรรมด้ำนกำรพฒันำสตรแีละครอบครวัไว้ในเทศบญัญตั/ิ
ข้อบญัญตังิบประมำณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กองทุนพัฒนำสตรี กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
สตรี กลุ่มแม่บ้ำน กำรให้ควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่ของสตรี เป็นต้น

๒. กจิกรรมในกำรพฒันำสตร ีคอื กำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันำ
สตรีในแต่ละกลุ่มอำยุ ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ มีควำมเป็นอยู่
อย่ำงมีควำมสุข ในดำ้นกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย อำชีพรำยได้ มีส่วน
ร่วมทำงกำรเมือง กำรปกครอง ตลอดจนด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่
กำรเป็นผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำสตรี
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของครอบครวั กำรด�ำรงชวิีตและประกอบ
อำชีพบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  กำรส่งเสริมควำมรู้เรื่อง
กำรพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี กำรเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่ำงเทำ่เทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่ำงหญิงชำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรส่งเสริม 
มีส่วนร่วมของสตรีในกำรเมืองระดับท้องถิ่น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สุขภำวะและสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ
๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๓๐. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการหรอื
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ
ความอบอุ่นในครอบครัว 
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ ๒๕๕๘

๒. มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี

๓. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. พระรำชบญัญติัส่งเสรมิกำรพฒันำและคุม้ครองสถำบนัครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. พระรำชบญัญัติคุ้มครองผูถ้กูกระท�ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรม walk rally ค่ำยครอบครัว 

ค่ำยสำมวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอำยุ) กิจกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัยด้ำน

กำรศึกษำ ด้ำนเศรษฐกิจ ดำ้นสังคม ที่เขำ้ร่วมได้ทั้งครอบครัว กำรจัด

ท�ำฐำนข้อมูลทำงสังคม อำทิ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมรุนแรง เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ข้อ ๑๓๑ - ๑๓๓ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน

วันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับ 

ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. คู่มือมำตรฐำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

๔. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕ 

ลงวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๔๙ 

๑๓๑. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ 

หรอืสนบัสนุน เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการ

จ่ายเบี้ยความพิการ)

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๓ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. กรณีมีกำรก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร ให้คิดเป็นคะแนนได้เฉพำะโครงกำรที่อนุมัติในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เท่ำนั้น

๒. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำหรือปรับปรุงฐำนข้อมูลคนพิกำร กำรจัดท�ำศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป กำรส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภำพ

จัดท�ำทำงลำด ห้องน�้ำ ที่จอดรถ ป้ำย ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรภำยในอำคำรส�ำหรับคนพิกำร จัดหำอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก   

อื่น ๆ ส�ำหรับคนพิกำร กำรพำคนพิกำรไปท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร กำรไปเยี่ยมคนพิกำร ตรวจสุขภำพคนพิกำร กำรอบรมสรำ้งอำชีพ 

สรำ้งรำยได้ให้คนพิกำร  เป็นต้น

๓. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินโครงกำรเองหรือมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินโครงกำร)

๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลกัฐำนกำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพกิำร ภำยในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ีย

ควำมพิกำร ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำร (กรณีรับผำ่นบัญชีธนำคำร)

๓. หลักฐำนกำรจำ่ยเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญติัก�ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  

พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ีย

ควำมพิกำรให้ คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรฝำกเงิน  

กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ 

วรรคสอง 

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/

ว๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๗

๖. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ และ ๑๖ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

๑๓๒. จ�านวนครั้งที่เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถ

ด�าเนินการจ่ายเบี้ย ความพิการ

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล  

เรื่องบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ ยความพิการของเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบลประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน

วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง

๒. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน จ�ำนวน  ๑๑ ครั้ง

๓. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง

๔. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน ต�่ำกว่ำ จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย

๑. กรณีที่เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ใดได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่ได้รับกำรโอนเงินจัดสรรงบประมำณ ให้

เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสม ทดรองจ่ำยไปพลำงก่อน 

๒. ยกเว้นกรณีคนพิกำรที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มำรับเงินเบี้ยควำมพิกำรภำยในก�ำหนด
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๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่ง จำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ  

หรือองค์กรภำคประชำสังคม ตำ่ง ๆ 

๒. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริง

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๕. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓๓. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

เพ่ือพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ท่ีพ่ึง 

(ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีกำรด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม

ขึ้นไป

๒. มีกำรด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. มีกำรด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย

๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ ยกเว้น เมื่อมีกำรขอข้อมูลผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่ง

จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือมีกำรตั้งคณะกรรมกำรหรือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องข้ึนมำเพื่อส�ำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกำส/คนไร ้

ท่ีพึง่ในพืน้ทีแ่ล้ว หรือมกีำรสอบถำมจำกก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำท้องถิน่ ผูน้�ำหมูบ้่ำน/ชมุชน กำรท�ำประชำคมแล้ว หรอืมกีำรตรวจสอบ 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ปรำกฏว่ำในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่งก็สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

๒. ผู้ด้อยโอกำส หมำยถึง ผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรเมือง 

กฎหมำย วัฒนธรรม ภัยธรรมชำติ และภัยสงครำม รวมถึงผู้ที่ขำดโอกำสที่จะเขำ้ถึงบริกำรขั้นพื้นฐำนของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหำที่ยัง

ไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สำมำรถด�ำรงชีวิตได้เท่ำเทียมกับผู้อื่น 

๓. คนไร้ที่พึ่ง หมำยถึง บุคคลซึ่งไร้ท่ีอยู่อำศัยและไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพและให้รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสภำวะยำกล�ำบำกและ           

ไม่อำจพึ่งพำบุคคลอื่นได้ (ตำมพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗)

๔. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดตั้งสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยควำมสนับสนุนจำกกระทรวงพัฒนำสังคมและ

ควำมมัน่คงของมนุษย์ กำรส�ำรวจ/จัดท�ำข้อมลูผูด้้อยโอกำส/คนไร้ทีพ่ึง่ กำรจดัท�ำแผนเพือ่พฒันำผูด้้อยโอกำส/คนไร้ทีพ่ึง่ กำรจดัสวสัดกิำร

สงัคม กำรเสรมิสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจติใจกำรรกัษำพยำบำล กำรส่งเสรมิ กำรศกึษำและอำชพี กำรส่งเสรมิสนบัสนนุกำรสร้ำง

โอกำสในสังคม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงำนท�ำและมีที่พักอำศัย กำรป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น

ธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง กำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรช่วยเหลือเป็นต้น

๕. คนไร้ที่พึ่ง ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบำ้นอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ข้อ ๑๓๔ - ๑๓๖ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒ . โครงกำรที่ มี ก ำ รด� ำ เ นินกำรจริ งประจ� ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ
๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญติัผูส้งูอำย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู ้สูงอำยุของ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๓. หนังสือกรมส ่ง เสริมกำรปกครองท ้อง ถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๔ มกรำคม 
๒๕๖๑
ค�าอธิบาย

กิจกรรมต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสงเครำะห ์
ผู้สูงอำยุที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ได้จัด
ท�ำและส่งให้จังหวัดแล้ว นับรวมทั้งกิจกรรมท่ีใช้ 
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้
งบประมำณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินกำรหรือมีส่วนร่วม 
ในกำรด�ำเนินโครงกำร)

๑๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้จดัท�ากจิกรรม
ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู ้สูงอายุตามองค์
ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรเพื่อ
วัยสูงอำยุ เช่น กำรจัดบริกำรกำรศึกษำจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนัก

ถึงควำมจ�ำเป็นของกำรเตรียมกำรเป็นผู ้สูงอำยุ 
คุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้ำงวินัยกำรออมในครัวเรือน ฯลฯ

๒. ด้ำนส่งเสริมกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพที่เหมำะสมกับผู ้สูงอำยุ ส่งเสริม  
กำรฝึกอำชีพและจัดหำงำนที่เหมำะสม ยกย่อง เชิดชู 
ประกำศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอำยุ มีบริกำรอำสำสมัคร
ดูแลผู้สูงอำยุ สร้ำงเครือข่ำยผู้สูงอำยุ ฯลฯ

๓. ด้ำนกำรคุม้ครองทำงสงัคมส�ำหรบัผูส้งูอำย ุเช่น 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุรับสวัสดิกำรด้ำนรำยได้พ้ืนฐำน 
จัดตรวจสุขภำพประจ�ำปี ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สูงอำยุ
ทรำบถึงสิทธิหรือสวัสดิกำรที่หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดให ้
บริกำร ส่งเสริมให้ผู ้สูงอำยุได้รับอุปกรณ์ ในกำร 
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันตำมควำมจ�ำเป็น ฯลฯ

๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำดำ้นผู้สูงอำยุ
และกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนผูส้งูอำย ุเช่น ประสำนงำน 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ หรือส ่วนรำชกำรท่ีเ ก่ียวข ้องมำ 
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำสนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัด 
ฝึกอบรมกับหน่วยงำนท่ีมีกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ฯลฯ 

๕. ด้ำนกำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน 
ผู ้สูงอำยุ เช่น จัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
ผู้สูงอำยุให้ถูกต้องและทันสมัย ติดตำมและประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนกำรส่งเสริม และพัฒนำผู้สูงอำยุ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. จัดท�ำกิจกรรม ครบทั้ง ๕ ด้ำน
๒. จัดท�ำกิจกรรม ๓ - ๔ ด้ำน
๓. จัดท�ำกิจกรรม ๑ - ๒ ด้ำน
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่เป็นปัจจุบัน

๒. เอกสำรรำยงำนฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู ้สูงอำยุขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวด ๓ (ข้อ ๙) 

๒. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ

๑๓๕. การจดัท�าฐานข้อมลูผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบล

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมและ

มีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ

๒. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม

๓. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูแต่ไม่ครบถ้วน ครอบคลมุ 

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓
๑
๐

๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ภำยใน                

วันที่  ๑๐ ของทุกเดือน ตำมระเบียบกระทรวง                 

มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูง

อำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำร (กรณีรับผ่ำนบัญชี

ธนำคำร)

๓. หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติก� ำหนดแผนและขั้ นตอน             

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระรำชบัญญตัิผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับแกไ้ข 

พ.ศ. ๒๕๕๓)

๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยขุององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๔

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๗

๑๓๖. จ�านวนครั้งที่เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสามารถด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี

สทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาล/องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน 

๑๒ ครั้ง

๒. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน 

๑๑ ครั้ง

๓. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน 

๑๐ ครั้ง

๔. จ่ำยได้ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต�่ำกว่ำ         

๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย
๑. กรณทีีเ่ทศบำล และองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ใดได้รบังบประมำณไม่เพยีงพอ หรอืยงัไม่ได้รบักำรโอนเงนิจดัสรรงบประมำณ ให้เทศบำล                        
และองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ยมืเงินสะสมทดลองจ่ำยไปพลำงก่อน ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเกบ็
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง 
๒. ยกเว้นกรณีผู้สูงอำยุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุภำยในก�ำหนด

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 37

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ - ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อ ๑๓๗ - ๑๔๑ จ�านวน ๕ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรกิจกรรม แต่ละประเภท

๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. หนงัสอืแจ้งขอควำมร่วมมอืกรณีได้รบักำรประสำนจำกหน่วยงำน

อื่น กรณีไม่ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ตรี)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕)

๑๓๗. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ 

เ พ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

และเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย 

(ส�าหรับกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๑๐ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๘ – ๙  กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๕  - ๗ กิจกรรม

๔. ด�ำเนนิกำร น้อยกว่ำ ๕ กจิกรรม

๕

๓

๑

๐

๑๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลเด็กอำยุ ๒-๕ ปี ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ทะเบียนรำษฎร์

๓. ข้อมูลแจกแจงสถำนที่ที่เด็กได้รับกำรเตรียม ควำมพร้อม

๔. ข้อมูลควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)

๕. ข้อมูลของกรมอนำมัย

๖. ข้อมูลจำกผู้น�ำชุมชน ประชำคม 

๗. แผนงำนโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. ภำพถ่ำย

๙. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติ เทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) และ (๗) มำตรำ ๕๓ (๑) 

และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕) 

และ (๖)

๑๓๘. ร้อยละของเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี 

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ได ้รับการเตรียมความพร ้อม 

ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๑๐๐

๒. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๙๕.๐๐ – 

๙๙.๙๙

๓. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๙๐.๐๐ – 

๙๔.๙๙

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำร ้อยละ 

๙๐.๐๐

๕

๓

๑

๐
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๑๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมลูลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ตำมแบบแปลนหรอืแผนผงัขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ข้อมูลหรือสถิติกำรใช้ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

ค�าอธิบาย :

๑. สนำมกีฬำกลำงอเนกประสงค์ หมำยถึง  สนำมกีฬำหลัก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัให้ประชำชนใช้ในกำรแข่งขนักฬีำ 

หรือออกก�ำลังกำย เช่น ใช้เล่นฟตุบอล บำสเกต็บอล วอลเล่ย์บอล เซปัก

ตะกร้อ เป็นต้น ซึง่อำจเป็นสนำมหญ้ำ สนำมดนิ คอนกรตีหรอืแอสฟัลต์ ฯ  

และเป็นสนำมที่ก่อสร้ำงได้มำตรฐำน

๒. ลำนกีฬำ/สนำมกฬีำ หมำยถงึ สนำมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จัดให้เด็ก เยำวชน และประชำชน ได้เล่นกีฬำหรือออกก�ำลังกำย

ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่ำงถำวร

๓. ให้นับรวมสนำมกีฬำของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ด้วย แต่ถ้ำเป็นโรงเรยีนทีไ่ม่ได้สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น  

กำรพัฒนำปรับปรุงสนำมกีฬำ สำมำรถนับรวมได้

๔. ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ท้ังที่ใช้และไม่ใช้งบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมำณของหน่วยงำนอื่น

๕. จ�ำนวนลำนกีฬำ/สนำมกีฬำที่มีอยู่จริง ........................... แห่ง 

ใช้ได้ .................................... แห่ง

ใช้ไม่ได้ ................................. แห่ง

(ให้ผู้ประเมินลงรำยกำรในช่องข้อ ๕ ด้วย)

๑๓๙. จ�านวนลานกีฬา/สนามกีฬา  

ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิ

การจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 

ในการแข่งขนักฬีา หรอืออกก�าลงักาย 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

มีลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ในพ้ืนที่

หมูบ้่ำน/ชมุชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  

ของจ�ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้และมีกำรบริหำรจัดกำร

บ�ำรุงรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

มีลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ในพ้ืนที่

หมูบ้่ำน/ชมุชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐  

ของจ�ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในสภำพ

พร้อมใช้และมีกำรบริหำรจัดกำร

บ�ำรุงรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี

ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ในพืน้ท่ีหมูบ้่ำน/

ชุมชน น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕๐ ของ

จ�ำนวนหมู ่บ้ำน/ชุมชน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้และมีกำรบริหำรจัดกำร

บ�ำรุงรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ หรือไม่มี

ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ แต่สำมำรถใช้

ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ที่มีอยู่ในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. สอบถำมผู้น�ำหมู่บ้ำน/ชุมชน โดยกำรสุ่มอย่ำงงำ่ย

๒. หนังสือยืนยันจำกผู้น�ำชุมชน/ประชำชน/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. ข้อมูลหรือสถิติกำรใช้ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

ค�าอธิบาย :

๑. จะต้องประเมินทุกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำล  

ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ 

ยกเว้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้

๒. กรณีอยู่ระหว่ำงกำรซ่อม หรือปรับปรุง ไม่ให้มำนับ ค่ำร้อยละ

ถือว่ำสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

๑๔๐. จ�านวนของลานกีฬา/สนาม

กีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีป่ระชาชนสามารถ ใช้เล่นกฬีาและ

นันทนาการได้ตลอดทั้งปี 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๑๐๐

๒. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๘๐.๐๐ - 

๙๙.๙๙

๓. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๖๐.๐๐ - 

๗๙.๙๙

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำร ้อยละ 

๖๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

๑๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำ้นกำรส่งเสริมกีฬำ

๒. บัญชีรำยชื่อชมรม/สโมสรกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรเล่นกีฬำ

๓. บัญชีอุปกรณ์กีฬำ/อุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย

๔. ข้อมูลหรือสถิติกำรใช้ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๖. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๑. จ�านวนกิจกรรมหลักเพื่อการ

ส่งเสริมกีฬาของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำน

กำรส่งเสริมกีฬำ

๒. มีกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดต้ัง

ชมรม/สโมสรกำรออกก�ำลังกำยหรือ

กำรเล่นกีฬำ ตำมควำมสนใจของ

ประชำชน

๓. มีกำร จัดอุปกรณ ์ กีฬำและ

อปุกรณ์กำรออกก�ำลงักำย ไม่น้อยกว่ำ  

๕ ชนิดกีฬำต่อลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

ในแต่ละปี

๔. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

กจิกรรมกฬีำ  ไม่น้อยกว่ำ ๓ โครงกำร

ในแต่ละปี

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ 

๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ ข้อ 

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ในกำรด�ำเนินกิจกรรมย่อยต่ำง ๆ  ในแต่ละกจิกรรมหลกั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถพจิำรณำด�ำเนนิกำรได้ตำมควำมเหมำะสม  

อ�ำนำจหน้ำที่ และศักยภำพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอำจด�ำเนินกำรได้นอกเหนือจำกที่ได้ยกตัวอย่ำงไว้
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๒. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ เช่น 

๒.๑ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ  

๒.๒ มีกำรตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำรส่งเสริมกีฬำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้

๒.๓ มีกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งชมรม/สโมสรกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรเล่นกีฬำตำมควำมสนใจของประชำชน

๒.๔ มีกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ในกำรเล่นกีฬำและออกก�ำลังกำย

๒.๕ มีกำรจัดให้มีอุปกรณ์กีฬำและอุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย เช่น จัดให้มีอุปกรณ์กีฬำ/อุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำยที่ได้มำตรฐำน              

มีจ�ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงมีกำรจัดท�ำบัญชีอุปกรณ์กีฬำ/อุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย และมีสถำนที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่ำว 

๒.๖ มีกำรจัดท�ำบัญชีกำรยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬำและอุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย

๓. กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ/กำรออกก�ำลังกำย เช่น

๓.๑ กำรจัดแข่งขันกีฬำระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน/โรงเรียน

๓.๒ กำรจัดแข่งขันกีฬำระดับอ�ำเภอหรือระดับจังหวัด 

๓.๓ กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ/กำรออกก�ำลังกำยประจ�ำสัปดำห์

๓.๔ กำรจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีกำร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ/ออกก�ำลังกำยแก่เด็ก เยำวชน และประชำชน

๓.๕ กำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ/สมรรถภำพทำงกำย และให้ค�ำแนะน�ำ ในกำรเล่นกีฬำ

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�านวน ๗ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจทั้งในด้ำนกิจกำรตลำด กำรส่งเสริม กำรท่องเที่ยว 
และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๓ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำร/กจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัหรอืสนบัสนนุ

กำรจัด อำจใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๒. จ�านวนประเภทอาชีพหรือ

กิจกรรมที่จัดให ้มีการฝ ึกอบรม 

แก่ประชาชน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. อำชีพเกษตรกรรม 

๒. อำชีพปศุสัตว์

๓. อำชีพกำรท�ำอำหำร

๔. อำชีพคหกรรม

๕. อำชพีหตัถกรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์

๖. อำชีพกำรบริกำร

๗. อำชีพอื่น ๆ
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

แก้ไขเพิ่มเติม

ค�าอธิบาย :

๑. กรณีที่มีกำรอบรมเพียง ๑ อำชีพ แต่มีหลำยกิจกรรม ให้ถือว่ำได้

หลำยอำชีพ เช่น ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรม แต่มีกิจกรรม๓กิจกรรม  

ให้ถือว่ำเป็น ๓ อำชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่

๒. ตัวอย่ำงประเภทอำชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ กำรท�ำอำหำร 

คหกรรม งำนช่ำงต่ำง ๆ  งำนหตัถกรรม สิง่ประดษิฐ์ กำรบรกิำร เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนนิกำร ๕ - ๖ ประเภทอำชพี 

๒. ด�ำเนนิกำร ๓ – ๔ ประเภทอำชพี

๓. ด�ำเนนิกำร ๑ – ๒ ประเภทอำชพี

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำร/กิจกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัหรอืสนบัสนนุ

กำรจัด อำจใช้จำ่ยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน

วันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชน

ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำร บริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

แก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๓. จ�านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิการ

ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ

ฝึกอบรม

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. อำชีพเกษตรกรรม 

๒. อำชีพปศุสัตว์

๓. อำชีพกำรท�ำอำหำร

๔. อำชีพคหกรรม

๕. อำชีพหตัถกรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์

๖. อำชีพกำรบริกำร

๗. อำชีพอื่น ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนนิกำร ๕ - ๖ ประเภทอำชพี 

๒. ด�ำเนนิกำร ๓ – ๔ ประเภทอำชพี

๓. ด�ำเนนิกำร ๑ – ๒ ประเภทอำชพี

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน กำรส่งเสริมท�ำกำรตลำด กำรส่งเสริม  

กำรท�ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒนำแปรรูปสินค้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�านวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๔ – ๑๔๕ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำร/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดหรือสนับสนุนกำรจัด อำจใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุน 

ที่รัฐจัดสรรให้

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง

ประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข

เพิ่มเติม 

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๔. การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียวหรือสวนสาธารณะ 

ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีห้องน�้ำสำธำรณะ (๑ ห้อง)

๒. จัดให้มีถังขยะ (๑ ถัง)

๓. จดัให้มทีีพ่กัผ่อนส�ำหรบันกัท่องเทีย่ว เช่น ศำลำ 

ซุ้มพักคอย ม้ำนั่ง โต๊ะ และเก้ำอี้ เป็นต้น (๑ ประเภท)

๔. จดัให้มรีะบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำงในจดุต่ำง ๆ  (๑ จดุ)

๕. จัดให้มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว (๑ ศูนย์)

๖. จัดให้มีที่ขำยบัตรเขำ้ชมแหล่งท่องเที่ยว (ถำ้มี)

๗. จดัให้มป้ีำยแสดงข้อมลูเฉพำะของแหล่งท่องเท่ียว 

(๑ ป้ำย)

๘. จดัให้มลีำนท�ำกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่ว 

(๑ ลำน)

๙. จดัให้มกีำรปรับปรงุภูมทัิศน์ภำยในสถำนท่ีท่องเท่ียว

๑๐. จดัให้มกีำรจัดซุม้/ประตทูำงเข้ำ/ทำงเข้ำทีเ่ป็น

กิจจะลักษณะ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑  กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกิจกรรม

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวรำยปี นักท่องเที่ยวภำยในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

๒. กรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มแีหล่งท่องเทีย่วมำกกว่ำ ๑ แห่ง สำมำรถเลอืกประเมนิแห่งใดแห่งหนึง่หรอืเลือกประเมนิทกุแห่งได้  

และสำมำรถนับรวมกำรด�ำเนินกิจกรรมจำกแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ ๑ แห่ง ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ก ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๑ และแหล่ง 

ท่องเที่ยว ข ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๒ สำมำรถนับเป็น ๒ กิจกรรมได้

๓. แหล่งท่องเที่ยว หมำยควำมรวมถึง 

๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ แม่น�้ำ ชำยทะเล ชำยหำด ทะเลสำบ เกำะ แก่ง เขื่อน อ่ำงเก็บน�้ำ สวนรุกขชำติ 

สวนพฤกษศำสตร์ วนอุทยำน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๓.๒ แหล่งท่องเทีย่วทำงประวติัศำสตร์ เช่น พระรำชวงั ศำสนสถำน แหล่งโบรำณคด ีโบรำณสถำน โบรำณวตัถ ุชมุชนโบรำณ พพิิธภณัฑ์ 

ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยำนประวัติศำสตร์ อนุสำวรีย์ อนุสรณ์สถำน เป็นต้น
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๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีตำ่ง ๆ  เช่น 

ประเพณีในรอบปี ประเพณีในรำชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือน กำรแต่งกำย อำหำรประจ�ำถิ่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้                

ภำษำพูด วรรณคดีพื้นบำ้นรวมถึงตลำดนัด ตลำดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น

๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนำกำรและบันเทิง เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม  

ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์กำรค้ำ ศูนย์กำรประชุม เป็นต้น

๓.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์กำรศึกษำกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรพระรำชด�ำริ ฟำร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น�้ำต่ำง ๆ  สถำนที่รำชกำร สถำบันกำรศึกษำที่มีงำนวิจัยกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๓.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เช่น กำรนวดแผนไทย บริกำรอำบน�้ำแร่ เป็นต้น

๔. ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

๑๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ศูนย์ข้อมูลส�ำหรับนักท่องเที่ยว

๒. แผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

๓. หลักฐำนกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ

๕. รำยงำนประจ�ำปี

๖. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๗. ผลกำรส�ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข

เพิ่มเติม 

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๕. สนบัสนนุหรอืจดัให้มกีารโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์

ให้แก่นักท่องเที่ยว

มีการด�าเนินงาน ดังนี้

๑. มีกำรจัดท�ำแผ่นพับ

๒. มีกำรจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 

นิตยสำร, วำรสำร หรือจุลสำร

๓. มีกำรจัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

๔. มกีำรเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่วทำงวทิยกุระจำยเสยีง/ 

วิทยุชุมชน 

๕. มกีำรเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่วทำงวทิยโุทรทศัน์/

ทำงเคเบิ้ลทีวี 

๖. มกีำรจดัท�ำเวบ็ไซต์เพือ่แนะน�ำสถำนทีท่่องเทีย่ว

ในท้องถิ่น 

๗. มีกำรประชำสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว 

ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda 

สถ.ชวนเที่ยว เป็นต้น

๘. มีกำรประชำสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว 

ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ  เช่น Line Facebook เป็นต้น

๙. มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแหล่ง

ท่องเท่ียวกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น  

งำนไทยเท่ียวไทย งำนแสดงสินค้ำ OTOP หรือ

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ - ๓ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓44

ค�าอธิบาย :

แหล่งท่องเที่ยว หมำยควำมรวมถึง 

๑. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ แม่น�้ำ ชำยทะเล ชำยหำด ทะเลสำบ เกำะ แก่ง เขื่อน อ่ำงเก็บน�้ำ สวนรุกขชำติ 

สวนพฤกษศำสตร์ วนอุทยำน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๒. แหล่งท่องเทีย่วทำงประวติัศำสตร์ เช่น พระรำชวงั ศำสนสถำน แหล่งโบรำณคด ีโบรำณสถำน โบรำณวตัถุ ชุมชนโบรำณ พพิธิภณัฑ์ 

ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยำนประวัติศำสตร์ อนุสำวรีย์ อนุสรณ์สถำน เป็นต้น

๓. แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน หมำยถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีต่ำง ๆ  

เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในรำชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๔. แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือน กำรแต่งกำย อำหำรประจ�ำถ่ิน เคร่ืองมือเครื่องใช้                

ภำษำพูด วรรณคดีพื้นบ้ำนรวมถึงตลำดนัด ตลำดน�้ำ  โฮมสเตย์ เป็นต้น

๕. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำรและบันเทิง เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม  

ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์กำรค้ำ ศูนย์กำรประชุม เป็นต้น

๖. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์กำรศึกษำกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรพระรำชด�ำริ ฟำร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น�้ำต่ำง ๆ  สถำนที่รำชกำร สถำบันกำรศึกษำที่มีงำนวิจัย กำรพัฒนำ

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๗. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เช่น กำรนวดแผนไทย บริกำรอำบน�้ำแร่ เป็นต้น 

๘. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กำรจัดท�ำป้ำยแสดงสถำนที่ท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์ ทำงเว็บไซต์  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจำยเสียง หรือสื่อต่ำง ๆ กำรจัดบริกำรต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำควำมปลอดภัย  

ร้ำนอำหำร สนิค้ำ/ของทีร่ะลกึ ทีพ่กัค้ำงแรม กำรน�ำเทีย่ว กำรบรกิำรด้ำนบันเทงิ/นนัทนำกำร กำรบรกิำรด้ำนสำรสนเทศ กำรขนส่ง เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�านวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ข้อ ๑๔๖ – ๑๔๘ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๒

๒. แผนงำนดำ้นสำธำรณสุข (e-LAAS)

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

๒. กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะตลำด พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. หนังสือ กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๑
๔. หนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

๑๔๖. การจัดท�าฐานข้อมูลตลาด

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีฐำนข้อมูลตลำดที่ครอบคลุม 

ครบถ้วน

๒. มีกำรส�ำรวจ มีกำรออกใบ

อนุญำต และมีฐำนข ้อมูลตลำด  

แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน

๓. ไม่มีกำรส�ำรวจ แต่มีกำรออก 

ใบอนุญำต และมีฐำนข้อมูลตลำด  

แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 45

ค�าอธิบาย :
๑. ฐำนข้อมูลตลำด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.๑ ตลำดประเภทที ่๑ ได้แก่ ตลำดทีม่โีครงสร้ำงอำคำร  คอื ต้อง
มีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง
ส�ำหรับผู้ค้ำขำยของ ที่ขนถ่ำยสินค้ำ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ

๑.๒ ตลำดที่ ๒ ได้แก่ ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร คือ สถำนที่
ส�ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วมที่ปัสสำวะ อ่ำงลำ้งมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย 

๒. ใบอนุญำตด�ำเนินกิจกำรตลำดจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

๑๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงำนด้ำนสำธำรณสุข (e-LAAS)
๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน
วันตรวจประเมินฯ)

๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนกำรจัด 
อำจใช้จ่ำยจำกงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 

๕. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่จัดกิจกรรม
๖. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

ค�าอธิบาย :
ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม เช่น กำรตรวจสอบสำรปนเปื ้อนใน

อำหำร กำรลดหรืองดใช้ถุงพลำสติก ลดกำรใช้กล่องโฟมบรรจุอำหำร  
กำรท�ำควำมสะอำดตลำด กำรจัดให้มีบ่อดักไขมันหรือระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสีย กิจกรรมกำรออกก�ำลังกำยในตลำดของผู้ค้ำหรือผู้ซ้ือ กำรจัด
ให้มีภำชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท กำรจัดให้มีพื้นท่ีเฉพำะ
ส�ำหรับสินค้ำทำงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ มีป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ 
มีตรำชั่งกลำง หรือกิจกรรมท�ำควำมสะอำดในตลำด  

๑๔๗. จ�านวนกจิกรรมในการส่งเสรมิ 
การด�าเนินกิจการของตลาด

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำรจ�ำนวน ๕ กิจกรรม

ขึ้นไป
๒. ด�ำเนนิกำรจ�ำนวน ๓-๔ กิจกรรม 
๓. ด�ำเนนิกำรจ�ำนวน ๑-๒ กจิกรรม
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓
๑
๐

๑๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แนวทำงในกำรติดตำมและตรวจสภำพตลำด
๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรต่อผู้บริหำร
๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนกำรจัด 
อำจใช้จ่ำยจำกงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงิน
อุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/
ว ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๒

๑๔๘. การพฒันาเพือ่ยกระดบัตลาด
ที่อยู ่ในสังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ได้มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน

เกณฑ์การให้คะแนน :    
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๗ ด้ำน
๒. ด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๕ – ๖ ด้ำน
๓. ด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๓ – ๔ ด้ำน 
๔. ด�ำเนนิกำรน้อยกว่ำ ๓ ด้ำน หรอื

ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓46

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๖/

ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย :
๑. ถ้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีตลำดในสังกัดไม่ต้องประเมิน
๒. ประเภทตลำด (กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข) มี ๒ ประเภท  หมำยถึง 

๒.๑ ตลำดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสรำ้ง เช่น อำคำร สิ่งปลูก
สร้ำงส�ำหรับผู้ค้ำขำยของ ที่ขนถ่ำยสินคำ้ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ

๒.๒ ตลำดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร คือ สถำนที่ส�ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วม  ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ไม่มีตลำด สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ แต่ต้องมีกำรส�ำรวจตลำดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีกำรบันทึกเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อลงนำมรับทรำบด้วย ถึงจะสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
๔. มำตรฐำนตลำด ๗ ดำ้น ประกอบไปด้วย

๔.๑ ด้ำนสุขลักษณะทั่วไป อำทิ โครงสร้ำงและหลังคำตลำด มีน�้ำประปำที่สะอำด มีกำรจัดระเบียบสินค้ำ สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินคำ้ประเภทอำหำรและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอำหำรวำงสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ

๔.๒ ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย อำทิ มีภำชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขำภิบำลอย่ำงเพียงพอและท�ำควำมสะอำดอยู่เสมอ  
มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอย มีกำรคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่นบนพื้นตลำด  

๔.๓ ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำเสีย อำทิ ตลำดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้ำขังเฉอะแฉะ มีรำงระบำยน�้ำเสียเป็นชนิดรำงเปิด และมีตะแกรง
เหล็กปิด ส�ำหรับรำงระบำยน�้ำรอบตลำด

๔.๔ ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม อำท ิห้องส้วมแยกเพศชำย-หญงิ มห้ีองส้วมส�ำหรบัคนพกิำรและผูส้งูอำยมุสีบู่หรอืน�ำ้ยำล้ำงมอืส�ำหรบั
ท�ำควำมสะอำด มผีูดู้แลรบัผดิชอบในกำรรักษำควำมสะอำด มกีำรล้ำงตลำดอย่ำงน้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ มบ่ีอดกัไขมนั และระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี 

๔.๕ ด้ำนผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ อำทิ มีตำชั่งกลำง มีปำ้ยติดรำคำสินค้ำ มีผู้ค้ำและผู้ประกอบอำหำรแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย  
๔.๖ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของผู้ค้ำและผู้ซื้อ อำทิ มีระบบกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ซื้อ มีกำรส�ำรวจควำมเห็นจำกผู้ค้ำ เพื่อน�ำมำ

ปรับปรุงตลำด และมีกำรประชุมชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจกับผู้คำ้ให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้ซื้อ
๔.๗ ด้ำนกำรจดักำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อำท ิมร้ีำนค้ำ แผงค้ำทีจ่�ำหน่ำยอำหำร ผกั ผลไม้ ปลอดภยั (มตีรำรบัรองหรือมำตรฐำน) 

มีกำรรณรงค์ให้ใช้ภำชนะ/บรรจุอำหำรที่ใช้วัสดุจำกธรรมชำติ/รณรงค์ลดกำรใช้พลำสติกและโฟม  (NO Foam , No Plastic)

คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�านวน ๘ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทในกำรส่งเสริม สร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศำสนำ และภูมิปัญญำ
ในท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ข้อ ๑๔๙ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๒. ภำพถ่ำย 

๓. หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม

๑๔๙. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ

ศาสนา



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๔. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๘) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๘)

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๑๐ กิจกรรมข้ึนไป  

และครอบคลมุทัง้ด้ำนศิลปะ วฒันธรรม 

และศำสนำ

๒. ด�ำเนนิกำร ๘ – ๙ กจิกรรม และ

ครอบคลุมท้ังด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

และศำสนำ

๓. ด�ำเนนิกำร ๕ – ๗ กจิกรรม และ

ครอบคลุมท้ังด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

และศำสนำ

๔. ด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำ ๕ กิจกรรม 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอย่ำงกิจกรรม  เช่น กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทำงศำสนำในพื้นที่ กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทำงศำสนำ บรรพชำ

สำมเณรภำคฤดูร้อน กำรบรรยำยธรรม กำรปฏิบัติธรรมในวันพระ  กำรจัดนิทรรศกำรกำรท�ำสื่อเผยแพร่ ลอยกระทง สงกรำนต์ แห่บั้งไฟ 

หรือประเพณีต่ำง ๆในท้องถิ่น เป็นต้น

๒. ศิลปะ หมำยถึง ศิลปะพื้นบ้ำนหรือศิลปะท้องถ่ิน ท่ีแสดงออกถึงฝีมือของช่ำงประจ�ำถ่ินภูมิปัญญำและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

เช่น งำนฝีมือ ฝีมือทำงกำรช่ำง วิจิตรศิลป์ กำรร้องร�ำท�ำเพลง จิตรกรรมกำรวำดเขียน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ำน เป็นต้น

๓. วัฒนธรรม หมำยถึง แบบแผนกำรด�ำเนินชีวิตท่ีถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมำท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนำมธรรม เช่น กำรกิน             

กำรอยู่ กำรแต่งกำย กำรด�ำเนินชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนข้อปฏิบัติในกลุ่ม เป็นต้น

๔. ศำสนำ หมำยถึง แบบแผนควำมเชื่อที่ตอบสนองควำมศรัทธำของสังคม ได้แก่ ศำสนำพุทธ ศำสนำอิสลำม และศำสนำอิสลำม

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�านวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๕๐ - ๑๕๑ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

๒. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญติัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่

เติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๘) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๘)

๑๕๐. การจัดท�าฐานข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูภมูปัิญญำ

ท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ำ ๕ ด้ำน และมกีำร

เผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง

๒. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูภมูปัิญญำ

ท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน และมกีำร

เผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง

๓. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำ ๑ - ๓ ด้ำน และ

มีกำรเผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่

    ๑.๑ ด้ำนเกษตรกรรม

    ๑.๒ ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม

    ๑.๓ ด้ำนกำรแพทย์ไทย

    ๑.๔ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

    ๑.๕ ด้ำนศิลปกรรม

    ๑.๖ ด้ำนภำษำและวรรณกรรม

    ๑.๗ ด้ำนอื่น ๆ

๒. ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนิน

ชวีติของชำวบ้ำนในพืน้ทีน้ั่น ๆ  โดยใช้สติปัญญำและสัง่สมประสบกำรณ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหำ กำรจัดกำร และกำรปรับตัวตำมสภำพแวดล้อม  

สภำพภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรประกอบอำชีพ

๑๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๒. ภำพถ่ำย

๓. หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม

๔. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๘) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๘)

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำแผนที่หรือเส้นทำงของภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น กำรจัดท�ำทะเบียนปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรยกย่องหรือประกำศ

เกยีรตคิณุแก่ปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรถ่ำยทอดศิลปะและภมิูปัญญำท้องถิน่  

กำรละเล่นพื้นบ้ำน กำรทอผ้ำ กำรท�ำเครื่องปั้นดินเผำ กำรจัดค่ำย

กิจกรรมท้องถิ่นของเรำ กำรจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้ำน  

กำรจัดท�ำเอกสำร แผ่นพับ ส�ำหรับกำรเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น เป็นต้น

๑๕๑. จ�านวนกจิกรรมเพือ่การอนรุกัษ์ 

และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ไม่น้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม

๒. ไม่น้อยกว่ำ ๔ กิจกรรม

๓. ไม่น้อยกว่ำ ๑ - ๓ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�านวน ๘ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรเตรียมควำมพร้อมรับสำธำรณภัย มีบทบำทในกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ในฐำนะโรงเรียน                  
สอนประชำธิปไตยขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน และมีบทบำทในกำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติดเพื่อร่วมรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน

คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ ๑๕๒ – ๑๕๗ จ�านวน ๖ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรในกำรจัดท�ำแผนฯ

๒. ฐำนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่

๓. แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

๔. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนฯ

๕. เอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย

๖. ภำพถ่ำย

๗. ระบบกำรแจ้งเตือนสำมำรถใช้งำนได้

๘. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๑๕๒. การจดัท�าและด�าเนนิงานตาม
แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรตรวจสอบและวิเครำะห์

ควำมเสี่ยงภัยโดยมีกำรจัดท�ำฐำน

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ภัยที่เคยเกิดและ

ภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่

๒. มีกำรจัดท�ำแผนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมประเภท 

(ภยั) ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลพืน้ท่ีเสีย่ง

ภัยในพื้นที่นั้น ๆ

๓. มกีำรตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนั

ภัยว่ำสำมำรถใช้งำนได้จริง เป็นไป

ตำมมำตรฐำน และเพียงพอส�ำหรับ

กำรจัดกำรภัย

๔. มีกำรซักซ้อมและด�ำเนินกำร 

ตำมแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

อย่ำงมีส่วนร่วม

๕. มีระบบกำรแจ้งเตือนประชำชน

๖. อื่น ๆ (ระบุ....)

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. สำธำรณภยั หมำยถงึ ภยัซึง่เกดิโดยธรรมชำติหรือโดยมนษุย์ท่ีส่งกระทบในวงกว้ำง เช่น อทุกภัย ภยัแล้ง ภยัหนำว วำตภยั แผ่นดนิไหว 

แผ่นดินถล่ม ภัยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ภัยจำกอุตสำหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น 

๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมำยถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจ�ำ และพื้นที่ที่หำกเกิดภัยแล้ว จะมีควำมเสียหำยสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้ำงหรือ

สถำนที่ที่อำจเกิดอันตรำย เช่น ชุมชนแออัด อำคำรสูง สถำนบันเทิง โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น

๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้ำ อุปกรณ์ช่วยหำยใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หำบหำม 

เรือท้องแบน ฯลฯ     

๔. ระบบกำรแจ้งเตือนประชำชน หมำยถึง มีฝำ่ยแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงในกำรเกิดภัย และเครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรสื่อสำรแจ้งเตือนภัย

๑๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๕. ภำพถ่ำย

๖. กำรเผยแพร่ทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น

๗. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

๑. สำธำรณภัย หมำยถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชำติหรือโดยมนุษย ์

ที่ส่งกระทบในวงกว้ำง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย  

แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ภัยจำก

อุตสำหกรรมเหมืองแร่  เป็นต้น

๒. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับสำธำรณภัย  

กำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กำรอบรมให้ควำมรู้เด็กในโรงเรียน  

หรือประชำชนเกี่ยวกับภัยต่ำง ๆ เป็นต้น

๑๕๓. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความรู ้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและ

ป้องกันภัยแก่ประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำร ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. ภำพถ่ำย

๓. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์กู ้ชีพ กำรส่ง 

เจ้ำหน้ำที่ไปฝึกอบรม เป็นต้น

๑๕๔. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความรู ้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและ

ป้องกันภัยแก่เจ ้าหน้าที่ป ้องกัน

บรรเทาสาธารณภยั หรอือาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร กำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชำชน  

๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกนัและดแูลควำมปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  

๔. หลักฐำนกำรร่วมงำนกับหน่วยงำนอื่น

๕. สถิติเรื่องร้องเรียน

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำแผนกำรป้องกันและดูแลควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ 

เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยต่ำง ๆ  

กำรประกำศใช้มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกันภัย เช่น ระบบเตือนภัย

และกำรเฝ้ำระวัง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมเพื่อป้องกัน

และดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น  

เป็นเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ อำทิ ต�ำรวจฝ่ำย

ปกครอง หรือมีระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

กำรพฒันำศักยภำพของผูร้บัผดิชอบในด้ำนกำรดแูลควำมปลอดภยัในชีวิต

และทรพัย์สนิ กำรพฒันำระบบอนัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั กำรตรวจสอบ 

ประเมนิควำมเสีย่งควำมปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิอย่ำงมส่ีวนร่วม 

กำรจัดท�ำระบบ CCTV กำรจัดระบบอำสำสมัคร เป็นต้น

๑๕๕. จ�านวนกิจกรรมท่ีด�าเนินการ

เพือ่ป้องกนัและดแูลความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำร ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๕. ภำพถ่ำย

๖. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๗. ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ�ำปี ๒๕๖๒

๘. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรป้องกันอัคคีภัย เช่น กำรซักซ้อมแผนป้องกัน

อัคคีภัย กำรท�ำแนวกันไฟ กำรติดต้ังถังดับเพลิง กำรตรวจสำยไฟ  

กำรตัดกิ่งไม้ตำมแนว/ใกล้สำยไฟฟำ้ เป็นต้น

๑๕๖. จ�านวนกิจกรรมท่ีด�าเนินการ 

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการ

เกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการ 

ให้ความรู้

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร 

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  

๕. ภำพถ่ำย

๖. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๗. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช ่น ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกำล รณรงค์ 

กำรสวมหมวกนิรภัย กำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับประชำชน กำรให้ควำมรู้ 

เด็กในโรงเรียน ตีเส้นจรำจร ก่อสร้ำงรำวกันตก ติดกระจกโค้ง เป็นต้น

๑๕๗. จ�านวนกิจกรรมท่ีด�าเนินการ 

เพ่ือป้องกนัภยัทางถนนแก่ประชาชน

นอกเหนอืจากการให้ความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม 

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�านวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ข้อ ๑๕๘ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๕. ภำพถ่ำย

๖. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑๕๘. จ�านวนกิจกรรมเพื่อการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กิจกรรมปลูกฝังจิตส�ำนึกประชำธิปไตย 

ในโรงเรียน กิจกรรมกำรส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชนในกำรม ี

ส่วนร่วมในกำรปกครองท้องถิ่น กิจกรรมค่ำยประชำธิปไตยส�ำหรับ

เยำวชน เป็นต้น
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�านวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อ ๑๕๙ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลกำรประสำนหน่วยงำนอื่น เช่น ที่ท�ำกำร

ปกครองอ�ำเภอ/ จังหวัด สำธำรณสุขอ�ำเภอ/จังหวัด 

สถำนีต�ำรวจในพื้นที่ ฯลฯ

๒. สือ่ประชำสมัพนัธ์ต่ำง ๆ  เช่น ป้ำย แผ่นพบั วทิยุ

ชุมชน หอกระจำยข่ำว เว็บไซต์ ภำพถ่ำย วำรสำร  

แผ่นพับ ใบปลิว จดหมำยข่ำว ฯลฯ  

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำร 

ส่งเสริมบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยำ หรือกำรฝึกอบรม 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถ่ิน  

ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที ่๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถ่ิน  

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๓ 

พฤศจิกำยน ๒๕๕๘

ค�าอธิบาย :

ตรวจผลกำรด� ำ เนิ น ง ำน ในป ี งบประมำณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ จนถงึปัจจุบนั (ต.ค. ๖๑ – วนัทีท่มีประเมนิ 

เข้ำตรวจ)

๑๕๙. จ�านวนกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดท�ำข้อมูลสถำนกำรณ์ยำเสพติดในพื้นที่

๒. มกีำรวเิครำะห์ข้อมลูสถำนกำรณ์เพือ่น�ำมำจดัท�ำ

โครงกำร/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

๓. มีโครงกำร/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีโครงกำร/กิจกรรมบรรจุไว ้ในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พร้อมทั้งสรุปกำรด�ำเนินงำน

๖. มีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ในกำรด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในพื้นท่ีในกรณีเกินศักยภำพขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๒ - ๓ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร    

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีำรด�ำเนนิกำรในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมเพือ่สร้ำงควำมยัง่ยนืในกำรพัฒนำ
และสร้ำงสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อ ๑๖๐ – ๑๖๒ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)
๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)
๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ 

ลงวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรมโครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพลง ๓ อำร์สำ สร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในกำรลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักกำร ๓R จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงกำรรบัรู้และเป็นต้นแบบให้ประชำชน อบรมกำรจดัท�ำถงัขยะเปียก

๑๖๐. จ�านวนกจิกรรมเพือ่ให้ความรู้
ประชาชนในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรม ขึ้นไป
๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

๑๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)
๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)
๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๖๑. จ�านวนกิจกรรมเพื่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม(นอกเหนือจากการ 
ให้ความรู้ประชาชน)

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม
๔. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม หรือ 

ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒

๔. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย

ตัวอย่ำงกิจกรรม  เช่น กำรปลูกต้นไม้ กำรปลูกป่ำชำยเลน  

กำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก กล่องโฟม กำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก  

กำรใช ้จักรยำนในชี วิตประจ�ำวัน กำรส�ำรวจและวิ เครำะห ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีมีควำมโดดเด่นในพื้นที่  

กำรอนุรักษ์แหล่งน�้ำ อนุรักษ์พันธุ ์พืช พันธุ ์สัตว์ กำรส�ำรวจและ 

ขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น

๑๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น(ถ้ำมี)

๔. แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรก�ำจัดผักตบชวำและผลกำร 

ปฏิบัติงำนก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำสำธำรณะและเสนอ

ต่อผูบ้ริหำรท้องถิน่เพือ่ทรำบ กรณตัีดฐำนกำรประเมนิจะต้องมหีนงัสอื 

ถึงจังหวัดหรืออ�ำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๘๘๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๑

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๒

๑๖๒. การก�าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะ

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรส�ำรวจแหล่งน�้ำท่ีมีปัญหำ

ผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำ

สำธำรณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบั ติกำร

ก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่ง

น�้ ำสำธำรณะ ให ้สอดคล ้องกับ 

ผลกำรส�ำรวจฯ

๓. มกีำรก�ำจดัผกัตบชวำและวชัพชื 

ในแหล่งน�ำ้สำธำรณะตำมแผนปฏิบติั

กำรได้แล้วเสรจ็ภำยในเดอืน กนัยำยน 

๒๕๖๒ และมีกำรรำยงำนผลกำร 

ด�ำเนินกำรให ้อ�ำเภอและจังหวัด 

รบัทรำบตำมแบบฟอร์มและระยะเวลำ

ที่ก�ำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๓

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๒

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ 

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. ตรวจผลกำรด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๒)
๒. กิจกรรมกำรก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำ รวมถึงกำรจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�ำหรับด�ำเนินกำรในพ้ืนที่ 

หรือให้ควำมร่วมมือและสนบัสนนุหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง กำรจดัหำสถำนทีท่ิง้ผกัตบชวำและวชัพชืในสถำนทีท่ีเ่หมำะสม กำรส่งเสริมกำรน�ำ
ผักตบชวำไปใช้ประโยชน์

๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจแล้วพบว่ำในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหำเกี่ยวกับผักตบชวำและวัชพืช  
จะต้องรำยงำนให้จังหวัดและอ�ำเภอทรำบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้าเสีย ข้อ ๑๖๓ – ๑๖๖ จ�านวน ๔ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อำคำร หมู่บ้ำนจัดสรร บ้ำนเรือน ท่ีพัก

อำศยั ตดิตัง้บ่อดกัไขมนัและระบบน�ำ้เสยีเฉพำะพืน้ที ่หรอืระบบบ�ำบดั 

น�้ำเสียชุมชน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ 

ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

น�้ำเสีย หมำยถึง น�้ำที่ผ่ำนกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่ำง ๆ  

เช่น ครัวเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย จึงม ี

ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ทีม่ำจำกกจิกรรมทีเ่ป็นแหล่งก�ำเนดิของมนัปะปน

อยูใ่นของเหลว ซึง่เจ้ำพนกังำนท้องถิน่มหีน้ำทีต้่องรวบรวมแบบบนัทกึ

หรือรำยงำนผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้ำของ หรือ 

ผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตำมมำตรำ ๘๐ พระรำชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๖๓. เทศบาลออกเทศบัญญัติ

ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร 

บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดัก

ไขมันและระบบน�้าเสียเฉพาะพื้นที่              

หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เทศบำล ออกเทศบญัญตัคิวบคมุ

ให้อำคำร หมู่บ้ำนจัดสรร บ้ำนเรือน 

ที่พักอำศัย ติดตั้ง บ่อดักไขมันและ

ระบบน�้ำเสียเฉพำะพื้นที่ หรือระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน

๒. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๐

๑๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บันทึก/รำยงำนผลกำรส�ำรวจสภำพปัญหำ น�้ำเสียในพื้นที่ 

๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รำยงำนด้ำนน�้ำเสียตำมมำตรำ ๘๐  

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 

๒๕๓๕

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง

ในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

๑๖๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดท� าฐานข ้อมูลสภาพป ัญหา 

น�้าเสียในพื้นที่ 

มีการด�าเนิน ดังนี้

๑. มีกำรส�ำรวจข้อมูล 

๒. มีฐำนข้อมูลสภำพปัญหำน�้ำเสีย 

๓. บันทึก/รำยงำนผลกำรส�ำรวจ

สภำพปัญหำน�้ำเสียในพื้นที่ 

๔. มีกำรเผยแพร่แก่ประชำชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๔ 

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๓ 

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๒ 

๔. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ หรือไม่มีกำร

ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

น�้ำเสีย หมำยถึง น�้ำที่ผ ่ำนกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย                               

จึงมีส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่มำจำกกิจกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของมัน

ปะปนอยูใ่นของเหลว ซึง่เจ้ำพนกังำนท้องถิน่มหีน้ำที ่ต้องรวบรวมแบบ

บันทึกหรือรำยงำนผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้ำของ 

หรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตำมมำตรำ ๘๐ พระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึก/วินัยในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมกำรใช้น�้ำหมัก 

ชีวภำพ/สำรสกัดชีวภำพ/จุลินทรีย์(Enzyme Ionic Plasma)/ 

ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย กำรจัดตั้งศูนย ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในระดับท้องถิ่น กำรอบรมกำรบ�ำบัด น�้ำเสีย 

ด้วยศำสตร์พระรำชำหรือภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น

๑๖๕. จ�านวนกิจกรรมส ่งเสริม 

ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในหมู ่บ้าน/

ชมุชน การใช้น�า้อย่างประหยดั และ

การจดัการน�า้เสยีในหมูบ้่าน/ชมุชน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม 

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ในกำร

บ�ำบัดน�้ำเสีย กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนเพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำ  

กำรรณรงค์ให้สถำนประกอบกำรในชุมชนเมือง มีกำรเช่ือมท่อระบำย

น�้ำเสียเข้ำสู่ระบบรวม เป็นต้น

๑๖๖. จ�านวนกิจกรรมเพื่อด�าเนิน

การฟ้ืนฟแูละบ�าบดัน�า้เสยีครวัเรอืน

อย่างต่อเนื่อง โดยการ มีส่วนร่วม

ของประชาชน นอกเหนือไปจาก

การให้ความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ข้อ ๑๖๗ – ๑๗๓ จ�านวน ๗ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนกำรประชุมเพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อน

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่  ประจ�ำป ี  

พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. แผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    

๓. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนรำชกำร สถำนศกึษำ ศำสนสถำน ภำคเอกชน 

ภำคประชำสังคม/ประชำชน และองค์กรปกครอง 

ส ่วนท ้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำร 

ขยะมูลฝอยชุมชน

๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย 

พ.ศ. ....         

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที ่มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวนัที ่๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๑๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนิน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. กำรจัดประชุมเพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อน  

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ี ประจ�ำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอย

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�ำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. กำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำน ดังต่อไปนี้  

ส่วนรำชกำร สถำนศึกษำ ศำสนสถำน ภำคเอกชน 

ภำคประชำสังคม/ประชำชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ในพื้นท่ีเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรขยะ

มูลฝอยชุมชน

๔. มีกำรออกข ้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ  เรื่ อง  

กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. .... ตำมพระรำชบัญญัติ 

รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรม

๒. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ท่ี

ผ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ค�าอธิบาย :

ยกตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรอบรมกำรลด และ

คัดแยกขยะ กำรอบรมกำรบริหำรจัดกำรขยะ  

ตำมหลัก ๓ Rs กำรอบรมกำรจัดกำรขยะเปียกกำร

อบรมให้ควำมรู้แก่ “อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  

เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรศึกษำดูงำน 

กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้เกี่ยวกับกำร

จัดกำรขยะมูลฝอยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรจัดกำร 

ขยะมูลฝอย เป็นต้น

๑๖๘. จ� านวนโครงการ/กิ จกรรม เกี่ ยว กับ 

การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง

ตามหลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  

ที่ด�าเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสำรแสดงหลักฐำนกำรจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ำย

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที ่มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวนัที ่๑๐ กนัยำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๐

๑๖๙. มีการจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

(อถล.) หรอืเครอืข่ายอาสาสมคัรอืน่ เพือ่ขบัเคลือ่น

การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ำย/อำสำสมัครท้องถิ่น

รักษ์โลก (อถล.)

๒. มีกำรด�ำเนินกำรกิจกรรม

๓. มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้ผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นทรำบ

เกณฑ์การให้คะแนน     

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๓

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๒

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ฐำนข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน

๒. ตรวจสอบข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ มฝ.๒ ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกระบบสำรสนเทศกำร

จัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ที่

ผ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๐

๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๐

๗. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๔๒๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒

๑๗๐. การบนัทึกข้อมูลการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง และ

รำยงำนทุกเดือน ครบถ้วน ต ่อเนื่องทุกเดือน  

(๑๒ เดือน)

๒. มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง และ

รำยงำนทุกเดือน ครบถ้วน ต่อเนื่องมำกกวำ่ ๖ เดือน

๓. มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต้องแต่

รำยงำนไม่ต่อเนื่อง ครบถ้วน (ต่อเนื่อง น้อยกว่ำ  

๖ เดือน)

๔. ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนข้อมลูจดุรวมขยะอนัตรำยหมูบ้่ำน/ชมุชน

๒. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. วิทยุสื่อสำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่ 

๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ขยะอันตรำย หมำยถึง ขยะที่มีควำมเป็นอันตรำย 

หรือมีส ่วนประกอบเป ็นสำรที่มีอันตรำย เช ่น  

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำยหรือแบตเตอรี่

โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสำรเคมี  

ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ำยำล้ำงห้องน�้ำ เป็นต้น ซึ่งต้อง

ทิ้งแยกจำกขยะประเภทอื่น ๆ อย่ำงชัดเจน เนื่องจำก 

ต้องน�ำไปก�ำจัดหรือบ�ำบัดด้วยวิธีเฉพำะ เพื่อป้องกัน

ควำมเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

๑๗๑. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตราย

ชุมชน เมื่อค�านวณเปรียบเทียบกับร้อยละ จ�านวน

หมูบ้่าน/ชมุชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เกณฑ์การให้คะแนน   

๑. ด�ำเนินกำรครบร้อยละ ๑๐๐

๒. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๓. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๔. ด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำร้อยละ ๕๐

๕

๓

๑

๐

๑๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของแหล่งเรียนรู้

๒. จ�ำนวนผู้เข้ำไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ 

๓. ภำพถ่ำย

๔. ให้สุ่มตรวจแหล่งเรียนรู้จริงอย่ำงน้อย ๑ แห่ง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  

ที่ผ ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

ค�าอธิบาย :

แหล่งเรียนรู้ หมำยถึง แหล่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชน/

หมูบ้่ำน/ท้องถิน่ ซึง่สำมำรถถ่ำยทอดข้อมลู ควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจริงได้ เป็นกระบวน

กำรเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้โดยตรงโดยผูเ้รยีนสำมำรถแสวงหำ

ควำมรู้และเรยีนรูด้้วยตนเองตำมอธัยำศัยรวมท้ังเข้ำถึง

ข้อมูลได้อย่ำงเต็มที่และทั่วถึง เช่น ธนำคำรขยะ โรง

ผลิตปุ๋ยหมัก โรงเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น

๑๗๒. จ�านวนแหล่งเรียนรู ้ด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต้ังแต่ 

๓ แหล่งเรียนรู้ขึ้นไป

๒. มีแหล่งเรียนรู ้ด ้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

๒ แหล่งเรียนรู้

๓. มีแหล่งเรียนรู ้ด ้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

๑ แหล่งเรียนรู้

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  

ที่ผ ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

๑๗๓. จ�านวนโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ด�าเนนิการ 

ลดและคัดแยกขยะมลูฝอยจากต้นทางตามหลกัการ  

๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle) นอกเหนือ 

ไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

รูปแบบกิจกรรม เช่น ธนำคำรขยะรีไซเคิล ผ้ำป่ำขยะ ขยะแลกไข่/สิ่งของ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล กำรท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวิภำพ ก๊ำซชีวภำพ 

อำหำรสัตว์เลี้ยง กำรลดใช้พลำสติกและโฟม เป็นต้น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ข้อ ๑๗๔ – ๑๗๗ จ�านวน ๔ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. รำยงำนประจ�ำปี

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

๗. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

๘. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และทำงเว็บไซต์หลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗๔. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเพือ่

ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว  

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. พื้นที่สีเขียว หมำยถึง พ้ืนที่ธรรมชำติและพื้นท่ีท่ีมนุษย์สร้ำงข้ึนหรือก�ำหนดข้ึนในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุม

ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม ร่มเย็น น่ำอยู่ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม แก่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกร และนักท่องเท่ียว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นท่ีสำธำรณะท่ีประชำชนเข้ำถึงได้  

ใช้บริกำรได้ เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศำสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บ�ำบัด 

น�้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพ่ือควบคุมน�้ำท่วม นอกจำกนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นริ้วยำวตำมแนวสำธำรณูปกำรต่ำง ๆ เช่น พ้ืนท่ีตำมแนวถนน  

เกำะกลำงถนน พื้นที่สีเขียวในสถำบันต่ำง ๆ 

๒. ตัวอย่ำงกจิกรรม เช่น กำรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทีม่อียูเ่ดมิ กำรปลกูต้นไม้เพ่ิมเตมิในพืน้ท่ี กำรส�ำรวจจดัท�ำข้อมลูพืน้ท่ีสเีขยีว กำรให้ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวหรือกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีกำรจัดท�ำแผนกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีกำร

ด�ำเนินกำรตำมแผน รวมทั้งกำรรำยงำนผล

๑๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. รำยงำนประจ�ำปี

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

๗. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

๘. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และทำงเว็บไซต์หลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗๕. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเพ่ือ

การจัดการคุณภาพอากาศ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ หมำยถึง กำรด�ำเนินกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรส่งเสรมิ ป้องกนั เฝ้ำระวงั ควบคมุและแก้ไข 

กำรเกิดมลพิษทำงอำกำศ 

๒. ตวัอย่ำงกจิกรรม เช่น กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู และวเิครำะห์ปัญหำ

มลพษิอำกำศและแหล่งก�ำเนดิมลพษิหลกัในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทำง

อำกำศ เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่เกิดควำมตระหนักด้ำนมลพิษทำง

อำกำศ กำรรณรงค์ใช้จักรยำนเพือ่ลดกำรใช้รถยนต์ กำรจดัท�ำช่องทำง/

เส้นทำงจักรยำน กำรจัดระบบจรำจร กำรสนับสนุน/จัดให้มีบริกำร

ขนส่งสำธำรณะ กำรรณรงค์กำรใช้ขนส่งสำธำรณะ กำรรณรงค์งดกำร 

เผำในที่โล่ง กำรมีกลุ่ม/อำสำสมัครเฝ้ำระวังไฟป่ำ กำรแก้ไขปัญหำ 

เหตุร้องเรียน กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข(กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพท่ี 

เกี่ยวกับคุณภำพอำกำศ) กำรประหยัดพลังงำน กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กำรใช้เตำเผำศพปลอดมลพิษ เป็นต้น

๑๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร 

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ 

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

๕. จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๖. หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม 

๗. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์       

๘. งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจำ้งสีเขียว 

๙. จ�ำนวนคร้ังหรอืร้อยละในกำรใช้บรกิำรจ้ำงเหมำท่ีได้รบักำรรบัรอง

มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 

๑๐. จ�ำนวนกำรจัดซื้อจัดจำ้งสินค้ำและบริกำรที่ผลิตในพื้นที่

๑๑. หลักฐำนแสดงกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๑ เรื่อง กำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ

๒. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗ 

ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๑

๑๗๖. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเพือ่

ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ

การบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑- ๒ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. หลักฐำนแสดงกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น

    ๑.๑ จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต  กำรบริโภค และกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๒ จ�ำนวนหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๓ จ�ำนวนหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ๑.๔ แหล่งจัดจ�ำหนำ่ย สินคำ้ และ บริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒. กำรส่งเสริมกำรผลติ บรโิภคและกำรบรกิำรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เป็นกำรปรบัพฤตกิรรมของกำรผลติและกำรให้บรกิำรของสถำน

ประกอบกำรในพื้นที่ เช่น รำ้นคำ้ ร้ำนอำหำร โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ ฯลฯ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำนและสถำนที่ต่ำง ๆ

อำทิ หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน โรงพยำบำล ธนำคำร ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงกำรผลิตและกำรให้กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจ

ในกระบวนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังปรับพฤติกรรมของทุกผู้บริโภคเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อม 

ที่ดี กำรใช้สินค้ำที่สะอำดและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ กำรเลือกใช้สินค้ำที่มีฉลำกสิ่งแวดล้อม

๓. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดซื้อจัดจำ้งสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้ควำมรู้ในกำรเลือกซื้อ

สินคำ้และบริกำรสถำนประกอบกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดตลำดนัด/ตลำดสดสีเขียว จัดท�ำข้อมูล 

รำยชื่อหน่วยงำนและสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนและสถำนประกอบกำรในพื้นที่ ส่งเสริมให้ 

หน่วยงำนและสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือขอรับกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม (ฉลำกเบอร์ ๕, ฉลำกเขียว, 

ฉลำกคำร์บอน, ฉลำก cool mode, ฉลำกคำร์บอนฟตุพริน้ท์, โรงแรมใบไม้เขยีว, มำตรฐำน ISO, โรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green 

Hotel), ส�ำนักงำนสีเขียว (Green Office), สินคำ้ที่มีกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้ำตัว G) วัดและมัสยิดสีเขียว) หรือ

มำตรฐำนด้ำนสิง่แวดล้อมอืน่ ๆ   กำรรณรงค์ลดกำรใช้ถงุพลำสตกิ ลดกำรใช้โฟม เป็นต้น กำรจดัท�ำเครอืข่ำย หรอื จดัท�ำ MOU กบัหน่วยงำน 

ที่เข้ำร่วมโครงกำร  เป็นต้น

๑๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. รำยงำนประจ�ำปี

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/จ�ำนวนผู้ใช้ประโยชน์

๗. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และทำงเว็บไซต์หลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. รำยงำนข้อมูลแสดงแนวโน้มกำรประหยัดไฟฟ้ำ น�้ำมันเช้ือเพลิง 

(ย้อนหลงั) ในพืน้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส�ำนกังำน/ทีท่�ำกำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. จ�ำนวนสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมลดกำรใช้พลังงำน

หรือเปลี่ยนมำใช้พลังงำนทดแทน

๑๐. งบประมำณค่ำใช้จำ่ยดำ้นไฟฟำ้และน�้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) 

ในส�ำนักงำน/ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑. จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ดำ้นกำรอนุรักษ์พลังงำน

๑๗๗. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการเพ่ือ

การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรม ขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรด�ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุม ก�ำกับกำรใช้พลังงำน 

เพือ่ให้เกดิกำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั คุม้ค่ำ เกดิประโยชน์สงูสดุ ลดกำรสญูเสยีพลงังำน รวมทัง้กำรใช้พลงังำนทดแทนและกำรหมนุเวยีน

กลับมำใช้ใหม่ 

๒. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำแผนงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน                

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้ำและน�้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำ กำรผลิตและใช้ Biogas กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์  

กำรตรวจสอบและดูแลกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟำ้กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของวัสดุ อุปกรณ์ อำคำร สิ่งก่อสร้ำง เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ  

ท�ำให้เชื้อเพลิงให้พลังงำนได้มำกขึ้น เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๕ ก๊าซเรือนกระจก ข้อ ๑๗๘ -๑๗๙ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนกำรด�ำเนินงำน/นโยบำย เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร 

ก๊ำซเรือนกระจก

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ค�าอธิบาย :

๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับ เทศบำลนคร และ

เทศบำลเมือง เท่ำนั้น

๒. ก๊ำซเรือนกระจก เป็นก๊ำซที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับควำมร้อน

และรังสีอินฟำเรดได้ดี กำ๊ซเหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรรักษำอุณหภูม ิ

ในบรรยำกำศของโลกให้คงที่ ซึ่งหำกมีมำกจนเกินไปจะก่อให้เกิด 

ภำวะโลกร้อน น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

๓. แผนกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก หมำยถึง  

แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดท�ำขึ้นเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ 

เรอืนกระจก รวมถงึกำรท�ำรำยงำนข้อมูลปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

และกำรสนบัสนุนส่งเสรมิให้ทกุภำคส่วนด�ำเนินกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก

จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และก�ำกับกำรด�ำเนินงำนของหน่วย 

ซึง่เป็นหน่วยย่อยทีอ่ยู่ล่ำงสดุของกำรปฏบิติังำนท่ีมพีืน้ทีด่แูลรบัผดิชอบ 

และมีภำรกิจเฉพำะในพื้นที่นั้น

๔. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก หมำยถึง แนวทำง

หรือกรอบท่ีก�ำหนดขึ้นเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  

ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมต้องกำร

๕. วัดผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 

(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้ำตรวจ)

๑๗๘. แผนการด�าเนินงาน/

นโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน

กระจกและเผยแพร่ประชำชนทรำบ

๒. ผู ้บริหำรมีนโยบำยและมีกำร

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับกำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

๓. ผู้บริหำรมีนโยบำย หรือมีกำร

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับกำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนข้อมูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมคู ่มือกำรจัดท�ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก             

ขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซกระจก (องค์กำรมหำชน)

๒. ช ่องทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินกำรทำงเว็บไซต์หลัก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค�าอธิบาย :

๑. รำยงำนข้อมลูปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Greenhouse  

Gas Inventory) เป็นกำรแสดงแหล่งปล่อยและดดูกลบัก๊ำซเรอืนกระจก 

รวมถึงกำรแสดงปริมำณก๊ำซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำง ๆ

๒. ช่องทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำน หมำยถึง กระบวนกำร

ถ่ำยทอดผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น  

รำยงำนเอกสำร สื่อสิ่ งพิมพ ์  แผ ่นพับ โปสเตอร ์  เว็บไซต ์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น

๓. วัดผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 

(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้ำตรวจ)

๑๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีกำรจัดท�ำรำยงำนข ้อมูล

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

และเผยแพร ่แก ่ประชำชนตั้งแต ่  

๒ ช่องทำงขึ้นไป

๒. มีกำรจัดท�ำรำยงำนข ้อมูล

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

และเผยแพร่แก่ประชำชน ๑ ช่องทำง 

๓. มีกำรจัดท�ำรำยงำนข ้อมูล

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

แต่ไม่ได้เผยแพร่

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ข้อ ๙๕ - ๑๗๙

หน่วยที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน  ข้อ ๙๕-๙๙, ๑๐๒-๑๐๔, ๑๐๕-๑๐๖ 

หน่วยที่ ๕  การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒-๑๕๔, ๑๕๖-๑๕๗, ๑๕๘, ๑๕๙

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำยประเสริฐ รวยป้อม            ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน โทร. ๐๘ ๑๗๕๓ ๑๐๖๐

                  ๒. นำยบุญฤทธิ์ เกตุจ�ำนง             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๖ ๓๔๕๙ ๒๓๔๕

                  ๓. นำงสำวนำฎอนงค์ แสงทอง       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๔๗๖๙ ๒๐๙๖

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒   

หน่วยที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๑๐๐-๑๐๑

หน่วยที่ ๕  การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๕

หน่วยที่ ๖  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๗๔-๑๗๗

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสร้อยนภำ หำญเมตตำ       นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔

                  ๒. นำงสำวผกำรัตน์ เพ็งสวัสดิ์       นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๙๘ ๘๔๔๔

หน่วยที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน  ข้อ ๑๐๗-๑๐๘

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสำวลัดดำวรรณ น้อยอรุณ    ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น

                                                              โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔

                  ๒.  นำยสุริยะ หินเมืองเก่ำ            หัวหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕

                  ๓.  นำยไพศำล พันธุระ                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒ 

หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ข้อ ๑๐๙, ๑๑๐, ๑๑๑-๑๑๒, ๑๑๓-๑๑๕, ๑๑๖-๑๑๗, ๑๑๘-๑๒๐, ๑๒๑, ๑๓๗-๑๓๘

หน่วยที่ ๔ การส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙, ๑๕๐-๑๕๑

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

ข้อ ๑๐๙  

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์                ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                              รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                              โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำงสุวิชำดำ สุขขี                    หัวหนำ้ฝ่ำยแผนพัฒนำทำงกำรศึกษำท้องถิ่น โทร. ๐๙ ๗๒๔๐ ๙๑๘๔

                 ๓. นำงสำวกรรณิกำ เทศำรินทร์       นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๙๖๔๖ ๒๙๘๒

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๒-๓๐๓
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ข้อ ๑๑๐ 

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๓๗

                 ๒. นำงสำวเอมอร เสือจร              หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรศึกษำ โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑

                 ๓. นำงสำววันทนีย์ นำส้มกบ         นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร โทร. ๐๙ ๓๔๓๒ ๑๓๑๘

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๓-๒๑๑

ข้อ ๑๑๑-๑๑๒, ๑๑๖-๑๑๗  

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำยพลวัฒน์  กำรุญภำสกร        ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

                                                             โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑

                 ๓. นำยชัยธวัช  มหำท�ำนุโชค         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๕๔๙๕ ๕๔๕๗

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๑-๔๐๔

หน่วยที่ ๑ ข้อ ๑๑๓-๑๑๕, ๑๓๗-๑๓๘  หน่วยที่ ๔ ข้อ ๑๔๙, ๑๕๐-๑๕๑

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำยไสว  สีหะวงษ์                  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม 

                                                             และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

                                                             โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓

                 ๓. นำงประพำพร  แก่นจันทร์        นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๑๓๗๑ ๙๐๘๐

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓

ข้อ ๑๑๘-๑๒๐

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำงนิภำวัลย์  เพ็ชร์ผึ้ง             หัวหนำ้ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๐๓๑๖

                                                   โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๔-๒๐๗

ข้อ ๑๒๑

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                ๒. นำยพรชัย  สุขขี                     นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๗๓

                ๓. นำยกำนต์กวี นครขวำง             นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๐๖๖๖ ๗๕๖

                                                   โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
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หน่วยที่ ๒  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๗-๑๒๘

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กรมอนำมัย

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญขัย           นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐๘ ๐๔๓๔ ๖๘๘๘

                 ๒. นำงสำวอำรยำ วงศ์ป้อม               นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๐๓๙๗ ๔๔๔๕

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๕๙๐ ๔๐๐๐

หน่วยที่ ๒  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๙-๑๓๐, ๑๓๑-๑๓๓, ๑๓๔-๑๓๖, ๑๓๙-๑๔๑

หน่วยที่ ๓  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒-๑๔๓, ๑๔๔-๑๔๕

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและคุณภำพชีวิต กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยส�ำเนียง สิมมำวัน                  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและคุณภำพชีวิต

                                                                 โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕

                 ๒. นำงสำวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓

                 ๓. นำยภิเษก มีทอง                        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

                 ๔. นำยปวิตร เลิศอ�ำไพนนท์              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒,๔๑๓๓

หน่วยที่ ๒  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๒-๑๒๖

หน่วยที่ ๓  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๖-๑๔๘

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองสำธำรณสุขท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์                 ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุขท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕

                 ๒. นำงสำวสุจิตรำ ดำวเรือง               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔

                 ๓. นำงสำวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕

                 ๔. นำงสำวสำวิตรี คลำ้ยจินดำ            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๑๐๖๘ ๙๑๗๙

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๒๕

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖, ๑๖๗-๑๗๓

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำงสำวอ้อวดี สุนทรวิภำต            ผู้อ�ำนวยกำรกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓

                 ๒. นำยพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๑๔๐๓ ๕๖๘๓

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔
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ข้อ ๑๖๗-๑๗๓

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำงสำวอ้อวดี สุนทรวิภำต                  ผู้อ�ำนวยกำรกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓

                 ๒. ว่ำที่ร้อยตรีก้องเกียรติ นัยนำประเสริฐ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๓๔๙๗

                                                                       โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๗๘-๑๗๙

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยเจษฎำ สกุลคู                             ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก โทร. ๐๙ ๑๕๗๘ ๔๐๗๔

                 ๒. นำงสำวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์             นักวิชำกำรช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๕๔๘๖ ๖๖๐๙

                                                                       โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๓๖,๓๗









แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

การมีระบบ และกลไกจัด
การรับเรื่องร้องเรียน

การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

เป็นการประยุกต์ใช้จากมาตรฐานความโปร่งใส

ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพและปรับบริบทให้เข้ากับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล (รวม ๑๑ ข้อ) ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐
จ�านวน ๕๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตส�านึกและตระหนักในการใช้อ�านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการท้องถ่ิน ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๓. การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐ – ๑๘๔ จ�านวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานโดยการสร้างจิตส�านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติหรอืการส่งเสรมิความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชิงประจกัษ์ 

(เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)

๓. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิารท้องถิน่

เพื่อทราบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 

วรรคสอง

๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑

๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑ 

๔. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ 

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๘. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงาน ป.ป.ช.

๑๘๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�า

แผน/แนวทางเพ่ือการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติหรอืการส่งเสรมิความโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มกีารจดัท�าแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุรติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๒. มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  

Assessment Report : SAR)

๓. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผน

ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีการก�าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

๕. มกีารด�าเนนิการจรงิท่ีเป็นรปูธรรม อย่างน้อย  

๕ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ

๔. ด�าเนนิการ ๑ – ๒ ข้อหรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment)
ตัวชี้วัดการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่/ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ/ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ�านาจ/ตัวชี้วัดที่ ๔ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด�าเนินงาน/ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร/ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท�างาน/ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๒. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) : การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท
และการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน และมติิที ่๔ การเสรมิสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบัิตริาชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ช่องทางในการสือ่สาร เช่น หนงัสอืพมิพ์ วารสารรายการโทรทัศน์ วทิย ุหอกระจายข่าว ป้ายประชาสมัพนัธ์ สือ่ออนไลน์ Facebook Line ฯลฯ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 

กรณีมีการด�าเนินการจริงที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๕ ตัวชี้วัด ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบตามเกณฑ์การด�าเนินการที่ก�าหนดไว้
๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕ และ ๙
๖. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence 
Assessment : ITA) 

๓. เอกสาร รายการทีแ่สดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิการจรงิ
ในเชิงประจักษ์

๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชิงประจกัษ์ 
(เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงาน ป.ป.ช.
ค�าอธิบาย :

๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นใน
จิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น

๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความ
ดีงามแห่งคุณธรรมนั้น (เป็นมิติที่ ๒ การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ของ ป.ป.ช.)

๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๑, ๙ และ ๑๐
๔. เป ็นมิติที่  ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๑. กิจกรรมการบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม จรยิธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๒. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

๔. มีการแสดงเจตจ�านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

๕. มาตรการการใช้ดลุยพนิจิและใช้อ�านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖. มีการเชิดชูเกียรติแก ่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด�าเนนิกจิการการประพฤตปิฏบิตัตินให้เป็น
ที่ประจักษ์

๗. มีมาตรการจัดการในกรณีได ้ทราบหรือ 
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

๘. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการ 
เพื่อป ้องกันการทุจริตขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�าเนินการ ๗-๘ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕-๖ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒-๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๒
๑

๑๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มปีระกาศหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัคุณธรรม และจรยิธรรม
๒. มีจัดท�าประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อบังคับว่าด้วย

จรรยาข้าราชการ
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อทราบ  
๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๘๒. การจัดท� ามาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยงาน

๒. มีการน�าประกาศหลักเกณฑ ์ เ ก่ียวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม มาใช้บังคบักบัข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้าง
ประจ�า และพนักงานจ้าง



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 5

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

๓. แนวทางการจัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงาน 
ส่วนต�าบล/ลกูจ้างประจ�าและพนกังานจ้าง ลงนาม
รบัทราบทุกคน ตามประกาศหรอืนโยบายคณุธรรม
และจริยธรรม

๔. จัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศ
คุณธรรมและจริยธรรม

๕. มีจดัท�าประกาศหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัข้อบงัคบั
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้างประจ�า และ
พนักงานจ้าง ลงนามรับทราบทุกคน 

๖. มีการขับเคลื่อนโดยก�าหนดให้มีโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ด�าเนินการคุณธรรมและจริยธรรม
จริง อย่างน้อย ๓ โครงการ หรือ ๓ กิจกรรมและ
แสดงผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชน 
รับทราบทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ    
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณีจัดท�า ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท�าและด�าเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตส�านึก                 

ในการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ท�าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีตลอดจนการจัดท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ด�าเนินการ                       
โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๔. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
๕. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริม                  

เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้
๖. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐
๗. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน
๒. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อทราบ  
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๘๓. การส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม รวมถงึ 
การป้องกันการกระท�าผิดจริยธรรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๒. มแีผนการเสรมิสร้างวนิยัคณุธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต

๓. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตของอ�าเภอ/จังหวัด
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

๓. แนวทางการจัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานราชการ (มิใช่อ�าเภอ/
จงัหวดั) รฐัสาหกจิ มหาวทิยาลยั วทิยาลยั โรงเรยีน 
องค์การมหาชน สมาคม มลูนธิ ิองค์กรภาคประชา
สังคม ฯลฯ

๕. มีการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ 
ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า

๖. มีการจัดท�ารายงานผลด้านการส่งเสริม
คณุธรรมและจรยิธรรมทีผู้่บรหิารท้องถ่ินรบัทราบ 

๗. มีการประชาสัมพันธ ์ผลการด�าเนินการ 
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๗ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕ - ๖  ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
๓. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริม                 

เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
๔. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐
๕. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรมในข ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการสร้าง

และพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น รูปถ่าย รายงาน
การประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นที่แสดงว่าได้จัด
กิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ

๓. มต ิก. จังหวัด หรือหนังสอื/ค�าสัง่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัย

๔. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บคุคลส่วนท้องถิน่ เรือ่งก�าหนดมาตรฐานกลาง การบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘๔. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ            
รักษาวินัย
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. การจัดท�าป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

๒. การจัดท�าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม 
ให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ

๓. การอบรมหรอืฝึกอบรมเพ่ือสนบัสนนุส่งเสรมิ
ให้ข้าราชการปฏิบตัติามระเบยีบระเบยีบแบบแผน
หรือวินัยของข้าราชการ

๔. การจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ จิตส�านึกและพฤติกรรมของ
ข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย

๕. ในรอบปี ไม่มีข ้าราชการถูกด�าเนินการ 
ทางวินัย
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส ่วนต�าบล/               
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๔. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับวินัยการรักษาวินัย และการด�าเนินการทางวินัย

๕. ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ 

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

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : ๑. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

๒. การด�าเนินการทางวินัย หมายถึง การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค�าสั่ง ลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือด้วย อันเนื่องมาจากการด�าเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น 
(ไม่นับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ)

๓. ตามข้อ ๒ กรณีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ โดยอ�านาจทางบริหารของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้า 
ตามข้อ ๒ ถือได้ว่ายังไม่ถูกด�าเนินการทางวินัย

๔. TA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐
๕. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕ – ๑๘๖ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่/ประกาศจดัตัง้ศนูย์ฯ พร้อมแต่งตัง้เจ้าหน้าที ่ทีเ่ป็น

ปัจจุบัน
๒. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัด

ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจาย
อ�านาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/ 
เพิม่เตมิ งบประมาณรายจ่ายอืน่ ๆ และรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น

๓. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๑๘๕. การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน (Participation)
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบที่
เป็นปัจจุบนัในศนูย์ข้อมลูข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
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๕. หลกัฐานทีม่กีารแสดงให้เหน็ถงึการส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐
๓. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๑.๓/

ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๑.๓/

ว ๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๐๑.๓/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่องร ้องเรียน/ร ้องทุกข์ของ

ประชาชน
๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

บรหิารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕. มกีารเกบ็สถติผู้ิมารบับรกิารศนูย์ข้อมูล

ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. การจดัให้มแีละเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ในช่องทางทีเ่ป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มส่ีวนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ

ตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทกุข้ันตอนน้ัน อย่างน้อยต้องมเีอกสารทีเ่ผยแพร่ในศนูย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจดัตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอ�านาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม งบประมาณ
รายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจ�านวนข้อที่ด�าเนินการได้จริง

๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร : 
๒.๑ ประกาศผ่านเวบ็ไซต์/สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/แจ้งผ่านเสยีงตามสาย/ Facebook)/Line
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
๒.๓ มีบอร์ดประชาสมัพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามหมูบ้่าน/ชุมชน จดัท�าสือ่สิง่พมิพ์ วารสารประชาสมัพนัธ์ จดหมายข่าว 

จัดนิทรรศการ
๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
๔. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค. ๔  

แบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๖ พร้อมหนังสือน�าส่งรายงาน 
ให้ผู้ก�ากับดูแล

๒. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุม
สภาท้องถิ่น

๓. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑

๑๘๖. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคมุภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดินก�าหนด

๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด�าเนินการได้

๓. มีการส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

๔. เสริมพลังการมีส ่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๕/๑

๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ 
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๗. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ ว ๐๐๑๙ ลงวัน
ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วน ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๙. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๑. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงาน ป.ป.ช.

๕. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดที่ ๙ ITA ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดย่อย

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. ดูค�าอธิบายเพิ่มเติมได้ตามข้อ ๑๓-๑๔ ในด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ
๒. พระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด  ๒ การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ 

ในการป้องกนัการทจุรติ มาตรา ๑๖ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั  ให้หน่วยงานของรฐัจดัให้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๓. การมส่ีวนร่วม : เช่น การจดัท�าหรอืทบทวน/การเพิม่เตมิแผนพฒันาท้องถิน่ การด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ 

๔. กิจกรรมสาธารณะ เช่น ประเพณี/วันส�าคัญ/การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐
๖. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗ – ๑๘๘ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ และกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท�าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่ก�าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผูร้บัผดิชอบโดยตรง

ในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ช่องทางการร้องเรียน
๓. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์  

๑๘๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบ
และกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการก�าหนดหน่วยงานหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๔. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ

ด�าเนินการ พร้อมผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียน    

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลง

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ท่ี มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 

๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๘๙  

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ 

๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ส�านกังาน ป.ป.ช.) 

ค�าอธิบาย :

๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐

๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๒. มีการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู ้รับผิดชอบ

ด�าเนินการ

๓. มีบัญชีเรื่องร้องเรียนและลงรายละเอียด

ในบัญชีครบ ถูกต้อง

๔. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน           

ได้รับการแก้ไข

๕. มีการแจ้งผลการด�าเนินการให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ ทั้งด�าเนินการและไม่ด�าเนินการแก้ไข              

ข้อร้องเรียน

๖. มีการด�าเนินการหรือมีกิจกรรม ดังต่อไป

นี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน เช่น เฝ้าระวังการ

ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย 

๗. มีการน�าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ

สอบทัง้ภายใน ภายนอก ไปปรบัปรงุการท�างาน            

เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน : 

๑. ด�าเนินการ ๖ – ๗ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ

๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

๑๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA

๒. มีการก�าหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต

๓. มีการก�าหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน

๔. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการจริง
ในเชิงประจักษ์

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริตภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 
๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

๑๘๘. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๒. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม

๓. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๔. มมีาตรการจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติ
๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๙. มมีาตรการในการสร้างจติส�านกึและความ
ตระหนกัแก่บคุลากรทัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ สมาชกิ
สภาท้องถ่ิน และข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๘๙  

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ 

๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

๘. คูม่อืการประเมนิ ITA ๒๕๖๒ ส�านกังาน คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ส�านกังาน ป.ป.ช.)

เกณฑ์การประเมิน : 

๑. ด�าเนินการ ๘ – ๙ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๖ – ๗  ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ

๔. ด�าเนนิการ ๑ – ๒ หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๗, ๙ และ ๑๐
๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙ – ๑๙๐ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติ เพราะมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูก 
ชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. เอกสารหรอืหลกัฐานหรอืรายการทีแ่สดงให้เหน็ถงึ

การด�าเนนิการจรงิในเชงิประจกัษ์ (ตามวธิกีารด�าเนนิการ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วน ที ่มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. คู่มอืการประเมนิ ITA ๒๕๖๒ ส�านกังาน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการ
ประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและมีการ
ประเมินจริง

๒. มีการสมัคร แต่ไม่ได้รับการประเมินหรือไม่มี
การสมัคร

๓. ได้รับรางวัลระดับอ�าเภอ/จังหวัด
๔. ได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค
๕. ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระหว่างประเทศ 

หรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการ ๔-๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑-๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. การได้รับรางวัลระดับระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี ถือว่าเป็นการด�าเนินการ ๔-๕ ข้อ แม้ว่า 

จะไม่ได้ด�าเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๕ คะแนน
๒. การได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค ถือว่าเป็นการด�าเนินการ ๓ ข้อ แม้ว่าจะไม่ได้ด�าเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๓ คะแนน
๓. เป็นมิติที่ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าท่ี 

ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน�าไปสู่
การชี้มูลความผิด

๑๙๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถกูชีมู้ลความผดิ
จากหน่วยตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกชี้มูล

ความผิด
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถูกชี้มูล

ความผิด

๕

๐

ค�าอธิบาย :
๑. การถูกชี้มูลความผิด : เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย                  

การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครอง
หรืออ�านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่                  
และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมตลอด
ถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืนท่ีก�าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การชี้มูลความผิด : นอกจากข้อ ๑ แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้
๓. นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐-๑๘๑
หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕-๑๘๖
หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗-๑๘๘
หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙-๑๙๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                             โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า            หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕
                  ๓. นายไพศาล พันธุระ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓
                                                             โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
                  ๔. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

หน่วยที่ ๑  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๒-๑๘๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์             ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
                  ๒. นายมนู โชติเสน                    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘
                  ๓. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด          นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๗๐๖๐๗๖๓
                                                             โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้








