
แบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๘ 

หมายเลข ๐๒-- 
 

 

  

แบบประเมินเกณฑช้ีวัด 

สําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

ประเภทท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.....................................................................................อําเภอ.............................. 

จังหวัด.................................โทรศัพท.............................โทรสาร...........................อีเมล....................................... 

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี............................ หมูท่ี................ถนน........................................ซอย........................................ 

ตําบล.............................อําเภอ..................................จังหวดั...............................รหสัไปรษณีย........................... 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………...ผูประสานงาน 

       (…………………………………………………..…) 

ตําแหนง........................................................... 

โทรศัพท…………………………………………………… 

โทรสาร……………………………………………………. 

มือถือ………………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………….. 

 

 

 

  
เอกสารสําคัญสําหรับการประเมินตามเกณฑช้ีวัด 
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(การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติตางๆ ตามบทบาทหนาท่ีของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

__________________________ 

 

คําช้ีแจง 

๑. ขอมูลท่ีใชในการประเมินรางวัลใหใชขอมูลและผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตั้งแตวันท่ี  

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

๒. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกรอกขอมูลและประเมินตนเองในข้ันตน (self-assessment) พรอมจัดสง

เอกสารประกอบใหครบถวน เนื่องจากมีความสําคัญตอการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินรางวัล 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนจังหวัด………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

      ขนาดของ อบต.     อบต.ขนาดใหญ      อบต.ขนาดกลาง     อบต.ขนาดเล็ก 

๒. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน…………………………….คน (ณ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๗)  

    จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน..........................คน (ป พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือลาสุด) 

๓. จํานวนครัวเรือน……………….ครัวเรือน ขนาดพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน…………………ตารางกิโลเมตร 

๔. จํานวน……หมูบาน (สําหรับ อบต.) จํานวน…….ชุมชน (สําหรับเทศบาล) จํานวน......อําเภอ (สําหรับ อบจ.) 

๕. รายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน (ขอมูลปงบประมาณ ๒๕๕๗) 
 

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ  
(บาท) 

รายรับจริง  
(บาท) 

รอยละ 
คลาดเคลื่อน (+/-) 

๕.๑ รายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง    
๕.๒ รายไดท่ีรัฐจัดสรรใหและแบงให    
๕.๓ เงินอุดหนุนท่ัวไป (รวมเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาท่ี)    
๕.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
๕.๕ เงินสะสมจายขาด    
๕.๖ เงินกูระยะยาว (ยกเวนกรณี อบต.)    

รวมรายรับ    
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๖. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามแผนงาน (ขอมูลปงบประมาณ ๒๕๕๗) 

รายจายจําแนกตามแผนงาน ประมาณการรายจาย 
(บาท) 

รายจายจริง  
(บาท) 

รอยละ 
คลาดเคลื่อน (+/-) 

๖.๑ บริหารงานท่ัวไป    
๖.๒ การรักษาความสงบภายใน    
๖.๓ การศึกษา    
๖.๔ สาธารณสุข    
๖.๕ สังคมสงเคราะห    
๖.๖ เคหะและชุมชน    
๖.๗ สรางความเขมแข็งของชุมชน    
๖.๘ การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
๖.๙ อุตสาหกรรมและการโยธา    
๖.๑๐ การเกษตร    
๖.๑๑ การพาณิชย    
๖.๑๒ งบกลาง    

รวมรายจาย    

หมายเหตุ ในกรณขีอง อบต. ท่ีไมสามารถจัดทํางบประมาณแบบแผนงานได ใหแสดงงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย  

โดยการเปรยีบเทียบระหวางประมาณการรายจายกับรายจายจริงตามหมวดรายจายในขอ ๗ เทาน้ัน 

 

๗. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามหมวดรายจาย (ขอมูลปงบประมาณ ๒๕๕๗) 

รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย ประมาณการรายจาย 
(บาท) 

รายจายจริง  
(บาท) 

รอยละ 
คลาดเคลื่อน (+/-) 

๗.๑ รายจายงบกลาง    
๗.๒ เงินเดือนและคาจางประจํา    
๗.๓ คาจางช่ัวคราว    
๗.๔ คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ    
๗.๕ คาสาธารณูปโภค    
๗.๖ เงินอุดหนุน    
๗.๗ คาครุภณัฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง    
๗.๘ รายจายอ่ืน    

รวมรายจาย    

 

๘. ผลการปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ท่ีประเมินโดยคณะทํางานจังหวัด (Core Team) 

ดาน คะแนน  ดาน คะแนน 
๘.๑ การบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขฯ  ๘.๒ การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิฯ  
๘.๓ การบริหารภารกิจมีประสิทธิภาพ และคุมคาฯ  ๘.๔ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๘.๕ การปรับปรุงภารกิจของ อปท.  ๘.๖ การอํานวยความสะดวกประชาชนฯ  
๘.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมคะแนน  
   รอยละ  
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สวนท่ี ๒ การประเมินความโปรงใสในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม  ๔๕ 
  คะแนนท่ีได   
 

หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๑. ดานนโยบายและการวางแผน   ๑๕   
๑.๑ อปท. มีกิจกรรมสงเสริมการทํางาน 
ดานความโปรงใสอยางไร (ยกเวนการจัดตั้ง 
ศูนยขอมูลขาวสารของ อปท. (มีในขอ ๒.๑))  
ถามี โปรดระบุกิจกรรม (พรอมแนบเอกสาร) 
(๑) ……………………………………………………… 
(๒) ……………………………………………………… 
(๓) ……………………………………………………… 
(๔) ……………………………………………………… 
(๕) ……………………………………………………… 

๑. ไมมีกิจกรรม ๐   
๒. มีจํานวน ๑ กิจกรรม ๑   
๓. มีจํานวน ๒ กิจกรรม ๒   
๔. มีจํานวน ๓ กิจกรรม ๓   
๕. มีจํานวน ๔ กิจกรรม ๔   
๖. มีจํานวน ๕ กิจกรรมข้ึนไป ๕   

๑.๒ อปท. มีการจัดทําประชาคม หรือ 
การประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในข้ันตอน 
การวางแผนพัฒนาทองถ่ินอยางไร  
หมายเหตุ  
(๑) สําหรับเทศบาลและ อบต. ใหดูจํานวน
ประชาชนท่ีมีสวนรวมจากบันทึกการเขารวม
ประชุมประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีสิทธิในการ
เลือกตั้งครั้งลาสุด 
(๒) สําหรับ อบจ. ใหพิจารณาจากการจัด
ประชุมประสานแผนพัฒนาจังหวัด และใหใช
จํานวน อปท. และสวนราชการตางๆ ท่ีเขา 
มีสวนรวมในการประชุมประสานแผนฯ 
เปรียบเทียบกับจํานวน อปท. และสวน
ราชการตางๆ ในจังหวัดแทน 

๑. ประชาชนเขารวมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 

๐   

๒. ประชาชนเขารวมรอยละ  
๒๐-๒๙ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 

๑   

๓. ประชาชนเขารวมรอยละ  
๓๐-๓๙ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 

๒   

๔. ประชาชนเขารวมรอยละ  
๔๐-๔๙ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 

๓   

๕. ประชาชนเขารวมรอยละ  
๕๐-๕๙ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 

๔   

๖. ประชาชนเขารวมเกินรอยละ 
๖๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

๕   

๑.๓ อปท. ไดนําโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
(เฉพาะจํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการในป 
พ.ศ. ๒๕๕๗) มาจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนเทาใด 

๑. ตั้งแตรอยละ ๕๕ ลงมา ๐  
๒. มากกวารอยละ ๕๕ แตไมเกิน
รอยละ ๗๐ 

๑  

๓. มากกวารอยละ ๗๐ แตไมเกิน
รอยละ ๘๕ 

๓  

๔. มากกวารอยละ ๘๕ ข้ึนไป ๕  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๒. ดานการเปดเผยขอมูลและขาวสาร   ๑๐  
๒.๑ อปท. มีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสาร
และผลงานของ อปท. ผานชองทางตางๆ 
ดังตอไปนี้หรือไม (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) ติดบอรดหนาสํานักงาน อปท. 
(  ) ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค 
     ระบุ URL ……………………..…………………………. 
(  ) ประชาสัมพันธผานสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(  ) ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/ 
     หอกระจายขาว 
(  ) จัดพิมพแผนพับสรุปขอมูลแจกประชาชน 
(  ) จัดสงเอกสารเผยแพรใหผูนําชุมชน 
(  ) จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร มีเจาหนาท่ี 
     ใหบริการ และใหประชาชนสืบคนไดเอง 
(  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………………………….  
หมายเหตุ ให อปท. แสดงหลักฐานชองทาง 
การเผยแพรขอมูลดวย (เอกสาร-ภาพถาย) 

๑. ดําเนินการนอยกวา ๒ 
ชองทาง 

๐  

๒. ดําเนินการ ๒-๓ ชองทาง ๑  
๓. ดําเนินการ ๔-๕ ชองทาง ๓  
๔. ดําเนินการ ๖ ชองทางข้ึนไป ๕  

๒.๒ อปท. จัดใหมีขอมูลประเภทตางๆ 
เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงได
โดยสะดวก (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๗-๕๙) 
(  ) เอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
(  ) แผนการจัดหาพัสดุ 
(  ) ผลการจัดซ้ือจัดจาง 
(  ) ขอมูลรายรับและรายจาย  
(  ) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(  ) รายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
(  ) รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
(  ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
(  ) รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.  
     ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เปนตน 
(  ) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
(  ) อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................  
หมายเหตุ ให อปท. แสดงหลักฐานการ
เผยแพรขอมูลประเภทตางๆ ประกอบดวย 

๑. มีการเผยแพรนอยกวา ๒ 
ประเภท 

๐   

๒. มีการเผยแพร ๒-๓ ประเภท ๑   
๓. มีการเผยแพร ๔-๕ ประเภท ๒   
๔. มีการเผยแพร ๖-๗ ประเภท ๓   
๕. มีการเผยแพร ๘-๙ ประเภท ๔   
๖. มีการเผยแพร ๑๐ ประเภท
ข้ึนไป 

๕   



- ๖ - 

แบบประเมินเกณฑเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๓. ดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
งบประมาณรายจาย 

  ๒๐   

๓.๑ อปท. ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ
จัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชนอยางเปดเผยและ
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก 
(โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) ติดบอรดหนาสํานักงาน 
(  ) จัดขอมูลไวในศูนยขอมูลขาวสาร อปท.  
(  ) ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค 
     ระบุ URL ........................................................ 
(  ) แจงผานสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(  ) จัดสงเอกสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
     ใหผูนําชุมชน 
(  ) ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/ 
     หอกระจายขาว 
(  ) จัดพิมพแผนพับสรุปผลขอมูลการจัดซ้ือ- 
     จัดจางแจกใหประชาชนท่ัวไปในชุมชน 
(  ) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………….…………………. 
หมายเหตุ ให อปท. แสดงหลักฐานการ
เผยแพรขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจางประกอบ 

๑. มีการเผยแพรนอยกวา ๒ 
ชองทาง 

๐   

๒. มีการเผยแพร ๒-๓ ชองทาง  ๑   
๓. มีการเผยแพร ๔-๕ ชองทาง ๓   
๔. มีการเผยแพร ๖ ชองทาง 
ข้ึนไป 

๕   
  

  

๓.๒ อปท. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 
จากภาคประชาชน และมีการจัดอบรมให
ความรูแกประชาชนท่ีรวมเปนคณะกรรมการ
ในการจัดซ้ือจัดจางหรือไม  
ถามี กรุณาแนบเอกสาร/หลักฐานการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ และเอกสารสรุปเนื้อหาและ
โครงการใหความรูหรืออบรมแกประชาชนท่ี
เขามาเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางฯ 

๑. ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจางจากภาคประชาชน 

๐   

๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจางจากภาคประชาชน 
แตไมมีการใหอบรมหรือความรู 

๑   

๓. มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 
จากภาคประชาชน แตไมมีการ
อบรมใหความรู แตทวามีการ
แนะนําหรือชี้แจงในท่ีประชุมกอน
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

๓   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 
จากภาคประชาชน มีการอบรม
ใหความรูเฉพาะ และมีการ
แนะนําหรือชี้แจงแนวปฏิบัติ 
กอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

๕  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๓.๓ อปท. จัดทําขอมูลสรุปผลการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป และเผยแพร
ใหแกประชาชนท่ัวไปหรือไม และดําเนินการ
สงเสริมใหภาคประชาชนเขามีสวนรวมในการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปหรือไม   
ถามี กรุณาแนบเอกสาร/หลักฐานการสรุป
และเผยแพรขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป และ/หรือหลักฐานท่ีระบุวา
ประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดสรร 
งบประมาณรายจายประจําปของ อปท.  
หมายเหตุ 
(๑) ขอมูลสรุปผลการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป มิใชเอกสารขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) การประชุมจัดสรรงบประมาณประจําป
ไมใชการมีสวนรวมในการทําประชาคมเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อาทิ การประชุม
สภาทองถ่ิน กรรมาธิการงบประมาณ ฯลฯ 

๑. ไมไดจัดทําขอมูลสรุปผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป  

๐   

๒. มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป แตมิไดเผยแพรใหแก
ประชาชนท่ัวไปในชุมชน 

๑   

๓. มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป และเผยแพรขอมูล 
ใหแกประชาชนท่ัวไป แตไมมี
ภาคประชาชนเขารวมประชุมใน
การจัดสรรงบประมาณประจําป 

๓   

๔. มีการจัดทําและเผยแพรขอมูล
การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปใหแกประชาชนท่ัวไป 
และใหประชาชนเขามีสวนรวมใน
การจัดสรรงบประมาณประจําป 

๕  

๓.๔ อปท. ติดตามผลการใชจายงบประมาณ 
อยางไร (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 
     และแจงใหสภาทองถ่ินรับทราบ 
(  ) จัดทําเกณฑมาตรฐานบริการสาธารณะ 
     ข้ันต่ําและเผยแพรผลการประเมินตาม 
     หลักเกณฑฯ ใหประชาชนรับทราบ 
(  ) จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ 
     เปนรายโครงการและแจงใหประชาชน 
     รับทราบ 
(  ) ประเมินผลผลิต/ผลลัพธจากการ 
     ดําเนินงานเปนรายโครงการและเผยแพร 
     ใหประชาชนรับทราบ 
(  ) นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทํา 
     แผนการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 
(  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………….…………………. 
หมายเหตุ ให อปท. แสดงหลักฐานการ
ติดตามผลการใชจายงบประมาณในแตละขอ 

๑. ไมมีการดําเนินการ ๐  
๒. ดําเนินการ ๑-๒ ชองทาง ๑ 

 
๓. ดําเนินการ ๓-๔ ชองทาง ๓ 

 
๔. ดําเนินการ ๕ ชองทางข้ึนไป ๕ 
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สวนท่ี ๓ การประเมินความคุมคา  คะแนนเต็ม ๓๐  
  คะแนนท่ีได   
 

หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๑. ดานการใชทรัพยากรทางการเงินการคลัง  ๑๐  
๑.๑ อปท. ดําเนินการวิเคราะหความคุมคา/
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมจาก
โครงการลงทุนหรือโครงการพัฒนาของ อปท. 
(โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) โครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ ถนน สะพาน  

 ระบบระบายน้ํา ระบบประปา ฯลฯ 
(  ) การคมนาคมขนสง อาทิ สถานีขนสง  

 ทาเรือ ระบบขนสงมวลชน ฯลฯ 
(  ) การจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ การจัดการ

ขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ 
(  ) การศึกษาและการสงเสริมการเรียนรู 
(  ) การสาธารณสุขและบริการทางสังคม 
(  ) การพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ การทองเท่ียว  

 ตลาด ศูนยแสดงสินคา โรงฆาสัตว  
 โรงรับจํานํา ฯลฯ 

(  ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
ถามี โปรดแนบเอกสารการวิเคราะหประเมิน
โครงการลงทุนหรือโครงการพัฒนา 

๑. ไมมีการดําเนินการ ๐  
๒. ดําเนินการ ๑-๒ โครงการ ๑  
๓. ดําเนินการ ๓-๔ โครงการ ๓  
๔. ดําเนินการ ๕ โครงการข้ึนไป ๕  

๑.๒ ในกรณีท่ีมีการกูเงินระยะยาวใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗  อปท. ไดดําเนินการ
วิเคราะหโครงการ วิเคราะหฐานะทางการเงิน 
ประเมินความสามารถในการชําระหนี้ จัดทํา
แผนการใชงาน/การใชประโยชนจาก
โครงการลงทุน หรือจัดประชุมประชาคมเพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการกอหนี้หรือไม 

หมายเหตุ  สําหรับ อปท. ท่ีไมมีการกูเงิน 
ระยะยาวในปงบประมาณ ๒๕๕๗ หรือ อบต.  
ไมตองกรอกขอมูลในขอคําถามนี้ แตใหขาม
ไปตอบคําถามขอ ๑.๓ แทน 

๑. ไมมีการดําเนินการใดๆ ๐  
๒. จัดทําโครงการพรอมเหตุผล
ความจําเปน และวิเคราะหฐานะ
ทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนี้เพ่ือเสนอขออนุมัติ 

๑  

๓. จัดทําโครงการพรอมเหตุผล
ความจําเปน วิเคราะหฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้ และจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการลงทุน หรือจัด
ประชุมประชาคมเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการกอหนี้ระยะยาว 
(อยางใดอยางหนึ่ง) ประกอบการ
พิจารณาขออนุมัติกูเงิน  

๓  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๔. จัดทําโครงการพรอมเหตุผล
ความจําเปน วิเคราะหฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้ จัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการลงทุน และจัด
ประชุมประชาคมเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการกอหนี้ระยะยาว 
เพ่ือเสนอขออนุมัติกูเงิน 

๕  

๑.๓ สําหรับ อปท. ท่ีไมมีการกูเงินใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ หรือ อบต. เทานั้น 
อปท. ไดบริหารการเงินการคลังและติดตาม
การใชจายเงินของ อปท. ดังตอไปนี้หรือไม 
(โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) หนวยงานคลังจัดทํารายงานประจําเดือน 

ไดแก รายงานรับ-จายเงินสด งบทดลอง 
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ
รายงานกระแสเงินสด และไดรายงานให
ผูบริหาร อปท. ทราบทุกเดือน 

(  ) ทุกสวนงานของ อปท. จัดทําแผนการ 
ใชจายเงินทุก ๓ เดือนในปงบประมาณ 
๒๕๕๗ อยางครบถวน 

(  ) อปท. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินแลวเสร็จและจัดสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

(  ) อปท. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ (ภายใน ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗) 

(  ) อปท. จัดทําการวิเคราะหงบการเงิน 
พรอมขอเสนอแนะในการบริหารการเงิน
การคลังขององคกรใหแกผูบริหารทราบ 

ถามี กรุณาแนบสําเนาหลักฐานประกอบ 
(เฉพาะจดหมายนําสงและเอกสารหนาแรก
ของรายงานประเภทตางๆ) 

๑. ไมสามารถดําเนินการได ๐  
๒. ดําเนินการได ๑-๒ รายการ ๑  
๓. ดําเนินการได ๓-๔ รายการ ๓  
๔. ดําเนินการได ๕ รายการ ๕  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๒. ดานการบริหารงานบุคคล  ๑๐  
๒.๑ อปท. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการระหวางผูบริหารทองถ่ินกับ
ขาราชการหรือพนักงานทองถ่ินหรือไม 
ถามี โปรดแนบเอกสารประกอบ 

๑. ไมมีการจัดทําขอตกลง ๐  
๒. มีการจัดทําขอตกลง แตไม
ครบทุกหนวยงาน และไมมีการ
ปฏิบัติตามขอตกลง หรือมี
ขอตกลง แตไมครบทุกหนวยงาน 

๒  

๓. มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุก
หนวยงาน แตมีการปฏิบัติตาม
ขอตกลงครบถวนในหนวยงานท่ี
ไดจัดทําขอตกลงข้ึน 

๓  

๔. มีการจัดทําขอตกลงครบทุก
หนวยงาน แตมีการปฏิบัติตาม
ขอตกลงไมครบถวน 

๔  

๕. มีการจัดทําขอตกลงครบทุก
หนวยงานและมีการปฏิบัติตาม
ขอตกลงครบถวนทุกหนวยงาน 

๕  

๒.๒ อปท. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยางไร (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) สงบุคลากรไปอบรมภายนอก 
(  ) อปท. จัดอบรมบุคลากรกันเองภายใน 
(  ) อปท. จัดทัศนศึกษาดูงานใหแกบุคลากร 
(  ) อปท. รวมมือกับหนวยงานภายนอกจัด

อบรมความรูเฉพาะดานท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานหรือในภารกิจถายโอน 

(  ) อปท. จัดการองคความรูในงานท่ีสําคัญๆ 
อาทิ ทําคูมือ ข้ันตอน วีดิทัศนการทํางาน
เอกสารสรุป ฯลฯ และจัดใหมีการ
เผยแพรในองคกรอยางแพรหลาย (KM) 

(  ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
ถามี โปรดแนบเอกสารประกอบ 

๑. ไมมีการดําเนินการ ๐  
๒. ดําเนินการ ๑-๒ ประเภท ๑  
๓. ดําเนินการ ๓-๔ ประเภท ๓  
๔. ดําเนินการ ๕ ประเภทข้ึนไป ๕  

๓. ดานการควบคุมภายใน  ๑๐  
๓.๑ อปท. จัดทําระบบควบคุมการใชงาน
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีสําคัญหรือมีมูลคาสูง  
(โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ 
(  ) วัสดุคงเหลือ อุปกรณ สารเคมี ฯลฯ 

๑. ไมมีการดําเนินการ ๐  
๒. ดําเนินการ ๑-๒ ประเภท ๑  
๓. ดําเนินการ ๓-๔ ประเภท ๓  
๔. ดําเนินการ ๕ ประเภทข้ึนไป ๕  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

(  ) ครุภัณฑสํานักงาน/คอมพิวเตอร ฯลฯ 
(  ) รถยนต เรือ หรือพาหนะในการเดินทาง 
(  ) รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา 
(  ) เครื่องจักรกลหนัก อาทิ รถแทรกเตอร 

รถบรรทุกขนาดใหญ รถขุดตัก ฯลฯ 
(  ) เครื่องมืออุปกรณจัดการภัยพิบัติ การ

กูภัย หรืออุปกรณดับเพลิง  ฯลฯ 
(  ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
ถามี โปรดแสดงหลักฐาน/เอกสารประกอบ 
๓.๒ อปท. จัดทําแผนควบคุมภายในตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และมีการตรวจติดตามการปฏิบัติการตาม
แนวทางการควบคุมภายในท่ีจัดทําข้ึน 

ถามี แนบเอกสารแผนควบคุมภายใน และ
รายงานผลการตรวจการปฏิบัติการตามแผน
ควบคุมภายใน 

๑. ไมมีการดําเนินการ ๐  
๒. มีการจัดทําแผน แตไมครบทุก
หนวยงาน และไมมีการตรวจผล
การปฏิบัติการตามแผนการ
ควบคุมภายใน 

๑  

๓. มีการจัดทําแผนครบทุก
หนวยงาน แตไมมีการตรวจผล
การปฏิบัติการตามแผนการ
ควบคุมภายใน 

๒  

๔. มีการจัดทําแผน แตไมครบทุก
หนวยงาน และมีการตรวจผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการควบคุม
ภายในเพียงบางหนวยงาน 

๓  

๕. มีการจัดทําแผนครบถวนทุก
หนวยงาน แตการตรวจผลการ
ปฏิบัติการตามแผนควบคุม
ภายในยังไมครบถวนทุก
หนวยงาน 

๔  

๖. มีการจัดทําแผนครบถวนทุก
หนวยงาน และมีการตรวจผลการ
ปฏิบัติการตามแผนควบคุม
ภายในครบถวนทุกหนวยงาน 

๕  
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สวนท่ี ๔ การประเมินดานการมีสวนรวม  คะแนนเต็ม  ๒๐ 
  คะแนนท่ีได   
 

หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๑. ดานการมีสวนรวมของประชาชน   ๑๐   
๑.๑ เทศบาลหรือ อบต. สงเสริมใหประชาชน
เขามีสวนรวมในการวางแผนดําเนินโครงการ
ตางๆ (สําหรับ อบจ. ใหขามไปทําขอ ๑.๒) 
(๑) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
 

ถามี ใหพิจารณาเปรียบเทียบโครงการจาก
แผนชุมชนท่ี อปท. นํามาบรรจุในขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดย
แนบเอกสารท่ีแสดงวามีการนําโครงการใน
แผนชุมชนมาบรรจุเอกสารงบประมาณ  
และใหพิจารณาเปรียบเทียบระหวางจํานวน
โครงการท่ีมาจากแผนชุมชนกับจํานวน
โครงการของ อปท. ท้ังหมดท่ีบรรจุอยูใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 

๑. ไมมีโครงการจากแผนชุมชน
ถูกบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

๐   

๒. โครงการจากแผนชุมชนถูก
บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๑   

๓. โครงการจากแผนชุมชนถูก
บรรจุในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
นอยกวารอยละ ๓๐ 

๒   

๔. โครงการจากแผนชุมชนถูก
บรรจุในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
ตั้งแตรอยละ ๓๑-๕๙ 

๓   

๕. โครงการจากแผนชุมชนถูก
บรรจุในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  
ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

๕  

๑.๒ อบจ. สงเสริมใหภาคประชาชนรวมใน
การวางแผนดําเนินโครงการตางๆ  
(คําถามขอนี้สําหรับ อบจ. เทานั้น) 
(๑) โครงการจากการทําประชาคมของ อบจ. 
(ระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด) ถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) โครงการจากการทําประชาคมของ อบจ. 
(ระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด) ถูกบรรจุใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
 

ถามี ใหเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีมาจาก
การทําประชาคมของ อบจ. ท่ีถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปและ/หรือในขอบัญญัติ

๑. ไมมีโครงการจากประชาคม
บรรจุในแผนพัฒนา อบจ. 

๐  

๒. มีโครงการจากประชาคม 
ถูกบรรจุในแผนพัฒนา อบจ. 

๑  

๓. มีโครงการจากประชาคม 
ถูกบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปของ อบจ.  
นอยกวารอยละ ๓๐ 

๒  

๔. มีโครงการจากประชาคม 
ถูกบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปของ อบจ. 
ตั้งแตรอยละ ๓๑-๕๙ 

๓  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

งบประมาณรายจายประจําป โดยแนบ
เอกสารประกอบท่ีแสดงชัดวาเปนโครงการ
ท่ีมาจากการทําประชาคม และใหนับ
โครงการท่ีมาจากการทําประชาคมกับจํานวน
โครงการของ อบจ. ท้ังหมดท่ีบรรจุใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๕. มีโครงการจากประชาคม 
ถูกบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปของ อบจ.  
ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

๕  

๑.๓ อปท. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินโครงการ 
(๑) มีการแตงตั้งประชาชนเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการของ อปท. 
(๒) มีการดําเนินการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการตางๆ โดยภาคประชาชนท่ัวไป  
ซ่ึงมิไดเปนคณะกรรมการตามขอ (๑) 
ถามี แนบหลักฐานวามีการตรวจสอบจริง
และนําไปสูการปรับปรุงการทํางานของ อปท. 

๑. ไมมีการแตงตั้งภาคประชาชน ๐   

๒. มีการแตงตั้ง ตามขอ (๑) ๑   

๓. มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการดําเนินการ 
ตามท่ีไดแตงตั้งในขอ (๑) 

๒   

๔. มีประชาชนท่ัวไปตรวจสอบ
ตามขอ (๒) ตั้งแต ๒ โครงการ 
ข้ึนไปในปงบประมาณ ๒๕๕๗  

๓   

๕. ดําเนินการครบท้ัง ๓ ขอตาม
เกณฑประเมินขอ ๒, ๓ และ ๔ 

๕  

๒. ดานการบูรณาการรวมกับภาคสวนอ่ืนๆ  ๑๐  
๒.๑ อปท. มีการดําเนินการรวมกับ อปท. 
อ่ืนๆ ในการจัดบริการสาธารณะหรือในการ
แกไขปญหาใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง 
(มิใชงานตามประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา  
รัฐพิธี การจัดงานประกวดแขงขัน หรือ
กิจกรรมใดๆ ท่ีจัดข้ึนเฉพาะกิจ)  
 

ถามี โปรดระบุโครงการ/กิจกรรม 
(๑) ................................................................. 
(๒) ................................................................. 
(๓) ................................................................. 
(๔) ................................................................. 
(๕) ................................................................. 

๑. ไมมีการรวมดําเนินโครงการ
หรือจัดบริการสาธารณะรวมกับ 
อปท. อ่ืน 

๐  

๒. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
บริการสาธารณะรวมกับ อปท. 
อ่ืนๆ จํานวน ๑-๒ โครงการ/
บริการสาธารณะ 

๑  

๓. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
บริการสาธารณะรวมกับ อปท. 
อ่ืนๆ จํานวน ๓-๔ โครงการ/
บริการสาธารณะ 

๓  

๔. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
บริการสาธารณะรวมกับ อปท. 
อ่ืนๆ จํานวน ๕ โครงการ/บริการ
สาธารณะข้ึนไป 

๕  
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๒.๒ อปท. มีการดําเนินกิจกรรมรวมกับสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ในการจัดบริการ
สาธารณะหรือแกไขปญหาใหแกประชาชน
อยางตอเนื่อง (มิใชงานตามประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา รัฐพิธี การจัดงานประกวด
แขงขัน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีจัดข้ึนเฉพาะกิจ) 
 

ถามี โปรดระบุโครงการ/กิจกรรม  
(๑) ................................................................. 
(๒) ................................................................. 
(๓) ................................................................. 
(๔) ................................................................. 
(๕) ................................................................. 

๑. ไมมีการรวมดําเนินโครงการ
หรือจัดบริการสาธารณะรวมกับ 
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน 

๐  

๒. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
บริการสาธารณะรวมกับสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืน 
จํานวน ๑-๒ โครงการ/บริการ 

๑  

๓. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
บริการสาธารณะรวมกับสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืน 
จํานวน ๓-๔ โครงการ/บริการ 

๓  

๔. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
บริการสาธารณะรวมกับสวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืน 
จํานวน ๕ โครงการ/บริการข้ึนไป 

๕  

  



- ๑๕ - 

แบบประเมินเกณฑเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สวนท่ี ๕ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน คะแนนเต็ม ๑๕  
  คะแนนท่ีได   
 

หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๑. ดานการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ   ๑๕   
๑.๑ อปท. มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการจัดบริการดังตอไปนี้ 
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความ 

พึงพอใจของประชาชน โดยมี
บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ 

(๒) มีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยกรรมการจากภายนอก
หรือสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

(๓) ขอคําถามในการประเมินมีความชัดเจน
เพียงพอท่ีจะสามารถระบุปญหาขอจํากัด
และสามารถนําไปสูการปรับปรุงการ
ทํางานหรือการใหบริการ ของ อปท. ได 

๑. ไมมีการดําเนินการ ๐   
๒. มีการดําเนินการ ๑ ขอ   ๑   
๓. มีการดําเนินการ ๒ ขอ ๓   
๔. มีการดําเนินการท้ัง ๓ ขอ ๕  

๑.๒ ขอบเขตการประเมินความพึงพอใจ
ครอบคลุมภารกิจดานใด ของ อปท.  
(โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) โครงสรางพ้ืนฐาน 
(  ) การศึกษา 
(  ) สาธารณสุข 
(  ) บริการทางสังคมและสวัสดิการ 
(  ) การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
(  ) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
(  ) การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
(  ) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................... 

๑. ครอบคลุมภารกิจบริการ
สาธารณะนอยกวา ๒ ดาน 

๐  

๒. ครอบคลุมภารกิจบริการ
สาธารณะ ๒-๓ ดาน 

๑  

๓. ครอบคลุมภารกิจบริการ
สาธารณะ ๔-๕ ดาน 

๓  

๔. ครอบคลุมภารกิจบริการ
สาธารณะตั้งแต ๖ ดานข้ึนไป 

๕  

๑.๓ อปท. มีการนําผลการประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนไปใชในการปรับปรุง
หรือตอยอดการดําเนินงานในรอบถัดไป 
ถามี โปรดระบุกิจกรรมพรอมหลักฐาน 
(๑) ........................................................  
(๒) .........................................................  
(๓) ......................................................... 
(๔) ......................................................... 

๑. ไมมีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจไปใช 

๐   

๒. มีการนําผลการประเมินไปใช 
จํานวน ๑ กิจกรรม 

๑   

๓. มีการนําผลการประเมินไปใช 
จํานวน ๒ กิจกรรม 

๓   

๔. มีการนําผลการประเมินไปใช 
จํานวนกิจกรรม ๓ กิจกรรมข้ึนไป 

๕   



- ๑๖ - 

แบบประเมินเกณฑเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สวนท่ี ๖ โครงการนวัตกรรมทองถิ่นท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหวางวันท่ี  

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

 
นวัตกรรมทองถิ่นหมายถึง  

(๑) การริเริ่ม คิดคน พัฒนา การแกไขปญหาดวยวิธีการใหมในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซึ่งอาจ

พัฒนาตอยอดมาจากหนวยงานอ่ืนหรือทองถ่ินอ่ืนได  แตจะตองเปนเรื่องเก่ียวของกับการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาทาง

การเมืองหรือการบังคับใชกฎหมายในทองถ่ิน การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน หรือการบริหารจัดการภายใน อปท.  

(๒) อปท. จะตองมีบทบาทสําคัญในการริเริ่ม ผลักดัน ลงมือดําเนินการ หรือใหการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการน้ันๆ 

ใหเกิดข้ึนอยางชัดเจนและมีความตอเน่ือง 

(๓) เปนงานท่ีกอใหเกิดประโยชนชัดเจนเปนรูปธรรมตอชุมชนทองถ่ิน ดําเนินการอยางตอเน่ืองจนสัมฤทธ์ิผล มิใช

งานกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพียงครั้งคราว และไมควรมีคาใชจายในการลงทุนและ/หรือในการดําเนินการท่ีสูงเกินไป และ 

(๔) เปนตัวอยางท่ีสามารถถายทอดใหแก อปท. แหงอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกตใช พัฒนาตอยอด หรือสามารถ

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดในวงกวาง 

 

โปรดระบุนวัตกรรมทองถ่ินท่ีมีความโดดเดน จํานวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถแกไขปญหาหรือสราง
ประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม และตองดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ท้ังนี้ตองมิใชโครงการเดิมท่ีทําให อปท. ไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีมากอน เวนแตมีการตอยอดท่ีชัดเจน 
 
๑. ช่ือโครงการนวัตกรรมทองถิ่น 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๒. ประเภทโครงการนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ ขอ) 
  มุงปองกันหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ิน 
  ขยายขอบเขตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะ 
  พัฒนาการบริหารจัดการ การมีสวนรวมของประชาชน หรือความโปรงใสตรวจสอบไดของ อปท. 

 กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ/การทองเท่ียว การพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ 
 
๓. ลักษณะโครงการนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ ขอ) 

 โครงการท่ีริเริ่มคิดใหมในป พ.ศ. .................. 

 โครงการท่ีตอยอดจากโครงการเดิม ซ่ึงไดริเริ่มไวในป พ.ศ. ................. 

 โครงการท่ีตอยอดมาจาก อปท. แหงอ่ืน (ระบุ) ..........................................ในป พ.ศ. ................... 
 
๔. สภาพปญหาหรือท่ีมาของโครงการนวัตกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



- ๑๗ - 

แบบประเมินเกณฑเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. คุณลักษณะสําคัญของนวัตกรรมทองถิ่นและวัตถุประสงค ท้ังนี้ใหอธิบายวานวัตกรรมคืออะไร หรือ 
อปท. ไดดําเนินการส่ิงใดจึงเรียกวาเปนนวัตกรรม และมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร และถาหากเปนการตอ
ยอดจากนวัตกรรมเดิม ใหระบุใหชัดเจนวา อปท. มีการดําเนินการส่ิงใดเพ่ิมเติมบาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๖. ข้ันตอนและกิจกรรมหลักท่ีไดดําเนินการ พรอมรายละเอียดความรวมมือในการดําเนินนวัตกรรม (ถามี) 
 

ชวงเวลา 
(เดือน/ป พ.ศ.) 

กิจกรรมหลักท่ีไดดําเนินการในแตละข้ันตอน 
(หากเปนการตอยอด ใหระบุใหชัดเจนวามีอะไรเพ่ิมเติม) 

หนวยงาน/บุคคลและบทบาท
ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน 

 ๑.  
 ๒.  
 ๓.  
 ๔.  
 
๗. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินนวัตกรรมและแหลงเงินทุน 
 

หมวดงบประมาณ จํานวน (บาทตอเดือนหรือบาทตอป) แหลงเงินทุน 
วัสดุ อุปกรณใชสอย   
คาตอบแทน/เงินเดือนบุคลากร   
คาใชจายในการลงทุน   
อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................   
อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................   
 
๘. ผลผลิตหรือผลลัพธท่ีไดรับจากนวัตกรรมทองถิ่น (ระบุใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุดวานวัตกรรมสามารถ
แกไขปญหาหรือจัดบริการไดดีข้ึนอยางไร พรอมระบุตัวช้ีวัดและหนวยนับผลผลิต/ผลลัพธใหชัดเจน) 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ การวัดผล/ตัวชี้วัด จํานวนหนวย/ปริมาณผลผลิต-ผลลัพธ 
๑. ...........................................   
๒. ...........................................   
๓. ...........................................   
 
๙. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการนวัตกรรมทองถิ่น (รวมถึงขอจํากัดในทางกฎหมาย (ถามี)) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



- ๑๘ - 

แบบประเมินเกณฑเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๐. ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ บุคคล/หนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักของนวัตกรรม (innovation 
champion) และบทเรียนท่ีสามารถถายทอดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๑๑. นวัตกรรมทองถิ่นเคยไดรับรางวัลหรือไม 
    ๑) รางวัล......................................................................หนวยงาน........................................... พ.ศ. ........... 
        ระดับของรางวัลท่ีไดรับ   ชุมชน/อําเภอ    จังหวัด    ภูมิภาค    ประเทศ   นานาชาติ 
    ๒) รางวัล......................................................................หนวยงาน........................................... พ.ศ. ........... 
        ระดับของรางวัลท่ีไดรับ   ชุมชน/อําเภอ    จังหวัด    ภูมิภาค    ประเทศ   นานาชาติ 
    ๓) รางวัล......................................................................หนวยงาน........................................... พ.ศ. ........... 
        ระดับของรางวัลท่ีไดรับ   ชุมชน/อําเภอ    จังหวัด    ภูมิภาค    ประเทศ   นานาชาติ 
 
๑๒. ท่ีผานมามี อปท. หรือหนวยงานอ่ืนมาศึกษาดูงานนวัตกรรมทองถิ่นหรือไม (ถามี โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๑๓. รูปภาพประกอบนวัตกรรม 

 

 
  

 

 

 

 

 

(โปรดแนบรูปภาพ ๑ หรือ ๒ รูปท่ีแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมทองถ่ินและ/หรือ 
ผลสําเร็จของนวัตกรรมทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม) 



- ๑๙ - 

แบบประเมินเกณฑเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สวนท่ี 7 การประเมินนวัตกรรมทองถิ่น  คะแนนเต็ม ๓๐ 
  คะแนนท่ีได   
 

หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

 ๑. ดานความคิดสรางสรรคของนวัตกรรม 
และการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๕  

(๑) มีการริเริ่มนวัตกรรมเพ่ือมุงจัดการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหรือเพ่ิมคุณภาพ
ประสิทธิภาพของการจัดบริการสาธารณะ  
(๒) มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ
นวัตกรรม (โปรดระบุ.................................... 
......................................................................) 
(๓) มีการตอยอดนวัตกรรมจากเดิมเพ่ือ
บริการประชาชนหรือเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี
ไดมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลสูงข้ึน 
(๔) มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนแบบอยาง
ใหองคกรอ่ืนมาศึกษาและนํานวัตกรรมไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนา 

๑. ไมมีการจัดการนวัตกรรม
ทองถ่ินใหเกิดข้ึน 

๐   

๒. มีการดําเนินการเพียงขอ (๑) 
หรือขอ (๒) 

๑   

๓. มีการดําเนินการขอ (๑) และ
ขอ (๒) รวมจํานวน ๒ ขอ 

๒   

๔. มีการดําเนินการขอ (๑) และ 
ขอ (๒) หรือขอ (๓) หรือขอ (๔) 
รวมจํานวน ๓ ขอ 

๓   

๕. มีการดําเนินการขอ (๑) และ 
ขอ (๒) และขอ (๓) และขอ (๔)  
รวมจํานวน ๔ ขอ  

๕  

๒. ดานความสอดคลองกับสภาพปญหาหรือ
บริบทชุมชนทองถิ่น 

  ๕   

นวัตกรรมทองถ่ินมีความสอดคลองกับ
ลักษณะปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หรือ
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการบรรลุ 
หรือสอดคลองกับสภาพบริบทพ้ืนฐานของ
ชุมชนทองถ่ิน 

๑. นวัตกรรมทองถ่ินขาด
เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจน 

๐   

๒. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนหรือมี
ความสอดคลองกับสภาพปญหา
หรือบริบทชุมชนเพียงเล็กนอย 

๑   

๓. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนระดับ
ปานกลาง หรือมีความสอดคลอง
กับสภาพปญหาหรือบริบทชุมชน
ทองถ่ินพอสมควร 

๓   

๔. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนมาก 
เปนรูปธรรม สามารถวัดผลได 
หรือมีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาท่ีตองการแกไขอยางยิ่ง 

๕   
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หัวขอประเมิน เกณฑประเมิน 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๓. ดานความทาทายหรือขอจํากัดในการ
ดําเนินนวัตกรรมท่ีสามารถแกไขไดสําเร็จลุลวง 

 ๕  

(โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) ขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ี กฎหมาย 

หรือกฎระเบียบในการดําเนินนวัตกรรม 
(  ) ขอจํากัดดานบุคลากร  
(  ) ขอจํากัดในดานงบประมาณและอุปกรณ 
(  ) ขอจํากัดในดานการสรางการยอมรับจาก

ประชาชน 
(  ) ขอจํากัดในดานเครือขายความรวมมือ 
(  ) ขอจํากัดดานเทคนิควิธีการดําเนินงาน 
(  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
หมายเหตุ โปรดระบุในเนื้อหาสวนท่ี ๖ ขอ ๙ 
ถึงปญหาหรือขอจํากัดของนวัตกรรมทองถ่ิน
ใหชัดเจน พรอมวิธีการของ อปท. ในการ
จัดการแกไขขอจํากัดหรือปญหาดังกลาว 

๑. ไมสามารถจัดการแกไข
ขอจํากัดใดๆ ไดเลย 

๐  

๒. สามารถจัดการแกไขขอจํากัด
ไดจํานวน ๑-๒ ดาน 

๑  

๓. สามารถจัดการแกไขขอจํากัด
ไดจํานวน ๓-๔ ดาน 

๓  

๔. สามารถจัดการแกไขขอจํากัด
ไดตั้งแต ๕ ดานข้ึนไป 

๕  

๔. ดานความรวมมือในนวัตกรรมทองถิ่น  ๕  
มีเครือขายความรวมมือในการดําเนิน
นวัตกรรม (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) ภาคประชาชน องคกรประชาสังคม 

มูลนิธิ หรือกลุมอาชีพตางๆ ในพ้ืนท่ี 
(  ) ภาคเอกชน รานคา สถานประกอบการ 
(  ) สวนราชการหรือหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ี 
(  ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน 
(  ) สื่อมวลชน  
(  ) ภาควิชาการ องคกรวิชาชีพ   
(  ) องคกรระหวางประเทศ 

๑. ไมมีการแสวงหาเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรใดๆ 

๐  

๒. มีเครือขายความรวมมือ
จํานวน ๑-๒ ประเภทเครือขาย 

๑  

๓. มีเครือขายความรวมมือ
จํานวน ๓-๔ ประเภทเครือขาย 

๓  

๔. มีเครือขายความรวมมือ
จํานวน ๕ ประเภทเครือขาย 
ข้ึนไป 

๕  

๕. ดานผลสําเร็จของนวัตกรรมทองถิ่น  ๕  
สามารถแกไขปญหาหรือจัดบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนไดตามวัตถุประสงคของการ
ดําเนินนวัตกรรมทองถ่ิน หรือสามารถ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ การสงเสริม 
การมีสวนรวมของประชาชน หรือการบังคับ
ใชกฎหมายทองถ่ินไดอยางประสบผลสําเร็จ 

๑. ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ี
ตองการแตประการใด 

๐  

๒. บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ
ไดราวรอยละ ๒๕ ของเปาหมาย 

๑  

๓. บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ
ไดราวรอยละ ๕๐ ของเปาหมาย 

๓  

๔. บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ
สูงกวารอยละ ๗๕ ของเปาหมาย 

๕  
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เกณฑการ
ใหคะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

๖. ดานความย่ังยืนของนวัตกรรมทองถิ่น  ๕  
อปท. สรางความตอเนื่องในการดําเนิน
นวัตกรรมโดยการ (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
(  ) นวัตกรรมถูกบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือรองรับการดําเนินงานเปนการเฉพาะ 
(  ) มีการจัดเตรียมบุคลากรรับผิดชอบการ

ดําเนินนวัตกรรมเปนการเฉพาะ 
(  ) มีการจัดเตรียมแผนงบประมาณ/การ

จัดหารายไดเพ่ือการดําเนินนวัตกรรม  
(  ) มีการทําขอตกลง (MOU) กับเครือขาย

ความรวมมือเพ่ือดําเนินการใหตอเนื่อง 
(  ) มีภาคชุมชนเปนผูดําเนินนวัตกรรมแทน 

อปท. หรือรวมดําเนินการกับ อปท. 
(  ) มีการตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ หรือ

ออกระเบียบเพ่ือรองรับนวัตกรรม 
(  ) มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูนวัตกรรม

ทองถ่ิน หรือถอดบทเรียน/องคความรู
นวัตกรรมและเผยแพรใหแก อปท. อ่ืน 

(  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................... 

๑. ไมมีการดําเนินการสรางความ
ยั่งยืนของนวัตกรรม 

๐  

๒. มีการดําเนินการสรางความ
ยั่งยืนจํานวน ๑-๒ ขอ 

๑  

๓. มีการดําเนินการสรางความ
ยั่งยืนจํานวน ๓-๔ ขอ 

๓  

๔. มีการดําเนินการสรางความ
ยั่งยืนจํานวน ๕ ขอข้ึนไป 

๕  

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีระบุไวในใบสมัครนี้เปนความจริงและครบถวนทุกประการ หากคณะกรรมการ
ประเมินรางวัลฯ ตรวจพบในภายหลังวามีการระบุขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง จะเปนสาเหตุให
ถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกเขารับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขาพเจา
ยอมรับวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

ลงชื่อ………………………………………………………นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (……………………………………………………) 
  ตําแหนง................................................ 
  วันท่ี............../..................../................. 

 
 
ลงชื่อ………………………………………………….……ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  (……………………………………………………) 
  ตําแหนง................................................ 
  วันท่ี............../..................../................. 
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