แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัด

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
การจัดท�ำ
ฐานข้อมูล

การปรับปรุง
ภารกิจ

การจัดการข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
การบริการ
ประชาชน
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ (รวม ๒๓ ข้อ และตัวชี้วัดของจังหวัด ๑๐ คะแนน) ข้อ ๑ - ๒๓
จ�ำนวน ๑๑๕ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดท�ำฐานข้อมูล
๓. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๔. การบริการประชาชน
๕. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๘. การปรับปรุงภารกิจ
๙. การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๕
๖
๕
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒๒ ๒๓ ๒๒

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๕
๑
๒
๓
๒
๓
๓
๑
๒
๒๒

ข้อ
๕
๑
๒
๓
๒
๓
๓
๑
๒
๒๒

คะแนนที่ได้

ข้อ คะแนน ร้อยละ
๕
๑
๒
๓
๒
๓
๓
๑
๒
๒๒

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน		
(......................................................)				

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๐/๒๕

หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ - ๖ จ�ำนวน ๖ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดท�ำแผน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และหรือ
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำหรับ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนต�ำบล)
๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) น�ำมา
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
จากปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประชาชน
มาตรา ๒๕๓
๒. มีการประชุมประชาคมท้องถิน่ ตามรูปแบบ
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ที่ท้องถิ่นเห็นว่ามีความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น
วรรคสอง
๓. มี ก ารด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ หรื อ ทบทวนแผน
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร พัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนการ
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๔. มี ก ารเปิ ด เผยแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทาง
๔. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔๕/๑
๕. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ เกณฑ์การให้คะแนน :
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๓ - ๔ ข้อ
๕
๓
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๔
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๐
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
จัดท�ำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนการ คือการด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗
๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการน�ำโครงการ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ การบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
มาจัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย
๒. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี
หรือเพิ่มเติม
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. การโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิม่ เปลีย่ นแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณ ส�ำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๕
มาตรา ๒๕๐
กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐ ของโครงการขึน้ ไป
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ ๒. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๓
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่ เติม กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐ ของโครงการ
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ของโครงการ
ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒
๓. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๑
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐ ของโครงการ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม ๔. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๐
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
โครงการ
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน
พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�ำนิยาม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มไิ ด้เขียนเป็นโครงการให้นบั เป็น ๑ โครงการ
หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จะต้องมีการด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๓. แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามเชื่ อ มโยงหรื อ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด กั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
หรือเพิ่มเติม
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เชื่อมโยง ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด และน�ำไปจัด
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ ขึ้นไป
๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๓/๑ ๒. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เชื่อมโยง ๓
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึ้นไป
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ๓. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เชื่อมโยง ๑
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึ้นไป
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ๔. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๐
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และ
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
น� ำ ไปจั ด ท� ำ เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยน้ อ ยกว่ า
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๓ โครงการ หรื อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไม่ มี
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ความเชื่ อ มโยงหรื อ สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ การพั ฒ นาจั ง หวั ด กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มไิ ด้เขียนเป็นโครงการให้นบั เป็น ๑ โครงการ
หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
๒. โครงการทีป่ รากฏในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีหรือเพิม่ เติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องมี
การด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓. การเชื่อมโยง : เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน สอดกัน
ประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้
๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
๑. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการ
๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๑. กฎหมายจั ด ตั้ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๒. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
(ให้ดูในข้อ ๑)
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน แผนพัฒนาท้องถิน่ ของคณะกรรมการติดตามและ
พัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�ำหนด
ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐
๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม และ
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๕
๓
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการติดตามและประเมินผล หรือ ๐
ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณี ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น ภายในเดื อ นธั น วาคม
ให้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ๑. เมือ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ส่งให้สภาท้องถิน่ ภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิน่ ไม่ประชุมเพือ่ รับทราบและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ประชุมเพื่อรับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�ำโครงการ
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ที่ได้
ท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด
ระดับอ�ำเภอ/ระดับจังหวัด มาด�ำเนินการ โดย
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/เพิ่มเติม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หรื อ เงิ น นอกงบประมาณ ในปี ง บประมาณ
๔. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
หรือเพิ่มเติม
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕
๓
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย ๒. ร้อยละ ๗๑.๐๐ - ๗๙.๙๙
๑
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๗๐.๙๙
๐
มาตรา ๑๗ (๑)
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มไิ ด้เขียนเป็นโครงการให้นบั เป็น ๑ โครงการ
หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
๒. โครงการที่ด�ำเนินการนั้นให้นับเฉพาะที่ได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยน�ำมาเปรียบเทียบอัตราส่วน
กับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติมการใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องด�ำเนินการ
จริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารน� ำ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
หรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับ มาเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
๒. โครงการ/กิ จ กรรมในข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๕
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
มาตรา ๖๕
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั ยุทธศาสตร์ชาติ
๒. พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔ - ๖ ยุทธศาสตร์
มาตรา ๕
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๓
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒ - ๓ ยุทธศาสตร์
๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๑
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ยุทธศาสตร์
๔. ไม่มโี ครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๐
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น
๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วนที่ ๒ การจัดท�ำฐานข้อมูล ข้อ ๗ จ�ำนวน ๑ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดท�ำฐานข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาท้องถิน่
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล
มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง ตามฐานข้อมูลที่สำ� คัญตามกรอบระยะเวลา
ส่วนท้องถิ่น (INFO) ได้อย่างถูกต้องครบทุกด้าน เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และผ่ า นการรั บ รอง ๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๕
ความถูกต้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจาก องค์กรปกครอง
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ส่วนท้องถิ่น และระดับจังหวัด (ส�ำนักงานส่งเสริมการ
เรียบร้อยแล้ว
ปกครองท้องถิ่น)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๓
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจากองค์กรปกครอง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข ส่วนท้องถิ่น
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. บันทึกข้อมูลไม่ครบทุกด้าน และไม่ผา่ นการรับรอง ๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๔. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้าน
ค�ำอธิบาย :
การบันทึกข้อมูลทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการภายในและธรรมาภิบาล (๒) นวัตกรรมและการศึกษา (๓) สาธารณภัย (๔) โครงสร้าง
พื้นฐาน (๕) บริหารจัดการน�้ำ (๖) ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม (๗) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (๘) เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อ ๘ - ๙ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และ
ความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครอง
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่นที่ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วง
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและด�ำเนินการ ๕
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๑๕ วัน
ทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ ๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ๓. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและด�ำเนินการ ๑
ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๒๕๕๐ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ๔. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ ๐
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
การปกครองท้ อ งถิ่ น ผลิ ต เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ภายใน ๑๕ วัน ต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวน เรือ่ งราวร้อง
๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
ทุกข์/ร้องเรียนทีป่ รากฏในบัญชีหรือไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
ค�ำอธิบาย :
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ค�ำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกีย่ วกับความโปร่งใส
ของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�ำร้องเรียน เป็นค�ำหรือข้อความทีผ่ รู้ อ้ งเรียนกรอกตามแบบฟอร์มทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน/ ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค�ำร้องเรียนเอง
มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�ำคัญที่เชื่อถือได้
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ�ำเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด�ำรง
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ ธรรมที่ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วง
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ ๕
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๑๕ วัน
ทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอหรือจังหวัด ร้องทุกที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนินการแก้ไข ๓
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ปรากฏในบัญชี
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๓. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนินการแก้ไข ๑
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ ที่ปรากฏในบัญชี
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ๔. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนินการแก้ไข ๐
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน
การปกครองท้ อ งถิ่ น ผลิ ต เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ๑๕ วัน ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีการด�ำเนินการ ใด ๆ
ค�ำอธิบาย :
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ด�ำรงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�ำอธิบายประกอบในข้อ ๘
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ข้อ ๑๐ - ๑๒ จ�ำนวน ๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่สามารถ ได้รับการบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐. การอ�ำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
๑. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ป ระโยชน์ สุ ข ของประชาชนผู ้ รั บ บริ ก ารและ
ตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วยข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(เป็นที่ยอมรับได้)
๑. มีเก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
๒. แบบค� ำ ร้ อ ง ค� ำ สั่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก าร ๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต�ำแหน่งในการ
ล่วงเวลา/พักเทีย่ ง หรือวันหยุดราชการ หลักฐาน เข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้งที่ตั้ง
การใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
ของจุดให้บริการ
๓. ตรวจสอบสั ญ ญาณ wifi ขององค์ ก ร ๓. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่าง
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมอินเตอร์เน็ต “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ�ำนวย
๔. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
ความสะดวกทั้งส�ำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
๔. มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
หรือใช้แอพพลิเคชั่น (Application)
๕. มีจุดแลกรับในการช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค�ำแนะน�ำในการขอรับบริการ
หรือช่วยเตรียมเอกสารพร้อมแบบค�ำร้องพร้อมทั้งตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
๒. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
๓. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผพู้ กิ าร
๔. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มี ก ารให้ บ ริ ก ารนอกเวลาราชการ หรื อ ตามเวลา
ที่สอดคล้องกับผลส�ำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
ในพื้นที่(มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
๗. ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
๘. มีจุดบริการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชนรองรับ
บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
๙. มีการออกแบบสถานที่ค�ำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์
และผู้สูงอายุ
๑๐. ในจุดที่ส�ำคัญอันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนตามหลักสากล ทัง้ ขณะยืนหรือรถล้อเลือ่ น
หรือมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ
๑๑. มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ จุดรับบริการ
และภายในส�ำนักงาน หรือ ที่ท�ำการ
๑๒. มี จุ ด ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจ ณ จุ ด ให้ บ ริ ก าร
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ โดยค�ำนึงถึง
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๑๒ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๑๐ – ๑๑ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๘ - ๙ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๘ ข้อ
๐

ค�ำอธิบาย :
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ามีการด�ำเนินการจริงในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา
อาจเกิดจากการค้นหาร่องรอยที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือสุ่มสอบถามจากประชาชนผู้มารับบริการ อย่างน้อย ๔ คน
๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑. ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายเพื่ อ อ� ำ นวย
๑. คู่มือส�ำหรับประชาชนที่องค์กรปกครอง ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือ
ส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบสั ญ ญาณ wifi ขององค์ ก ร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดมุมอินเตอร์เน็ต มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ และเผยแพร่ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชน
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ ครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบัน และ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /Facebook/Line เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกใน ๓. มี ก ล่ อ ง/ตู ้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น อย่ า งน้ อ ยสามจุ ด
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ำกับจุดที่ตั้ง
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ (ชุมชน/หมูบ่ า้ น) หรือมีตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากตู้ ปณ. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคม
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้ อ งถิ่ น และน� ำ ข้ อ มู ล จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น มา
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ แก้ ป ั ญ หาหรื อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
๒๕๕๘
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
และแสดงผลการด�ำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชน ๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
รั บ ทราบทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง Facebook/Line
ส่วนท้องถิ่น
๖. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผูบ้ ริหารท้องถิน่
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ เกณฑ์การให้คะแนน :
สิงหาคม ๒๕๕๘
๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๕
๓
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๑
ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๔๕๑ ลงวั น ที่ ๒๘ ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๖. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๗. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙
ค�ำอธิบาย : ๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น
(ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือเลขหมายใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศที่ส�ำนักงาน/ที่ท�ำการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒. การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชน
ณ จุ ด บริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๑. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
๒. รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ (Citizen Feedback)
ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. เอกสารหรื อ รายการหรื อ วั ส ดุ ห รื อ ครุ ภั ณ ฑ์ ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น ณ จุดบริการ
ของประชาชน เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ ก ารของ ๒. มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ๔. มี ก ารให้ ค ะแนนและแสดงความคิ ด เห็ น ของ
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน ประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กร
๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ อ ่ า นบั ต รแบบอเนกประสงค์
๑. พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการ (Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๖. มี ก ารแสดงผลการส� ำ รวจความพึ ง พอใจของ
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ส่วนท้องถิ่น
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เกณฑ์การให้คะแนน :
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ๑. ด�ำเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๕
๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๐
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�ำเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓ - ๑๔ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓. การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ
๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔
ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖
๒. หนังสือน�ำส่งรายงานให้ผู้ก�ำกับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วนและรายงาน ๕
๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ผู้ก�ำกับดูแลภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับ ๒. ด�ำเนินการตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วนแต่รายงาน ๓
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ก�ำกับดูแลเกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี ๓. ด� ำ เนิ น การตามแบบที่ ก� ำ หนดครบถ้ ว นแต่ ไ ม่ ๑
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ รายงานผู้ก�ำกับดูแล
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ไม่ได้ดำ� เนินการหรือด�ำเนินการตามแบบทีก่ ำ� หนด ๐
ไม่ครบถ้วน
ค�ำอธิบาย :
๑. แบบรายงาน (แบบที่กำ� หนด)
๑.๑ แบบ ปค.๑ คือ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ แบบ ปค.๔ คือ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑.๓ แบบ ปค.๕ คือ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๔ แบบ ปค.๖ คือ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน
หรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดท�ำแบบ ปค.๖)
๒. การจัดส่งรายงาน (ระยะเวลาที่ก�ำหนด)
๒.๑ กรณี องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล จัดส่งให้นายอ�ำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอ�ำเภอจัดให้มีขึ้นด�ำเนินการ
รวบรวมและสรุปเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ และส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๒ กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๓ กรณี เมืองพัทยา จัดส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีผตู้ รวจสอบภายใน
๑. ข้อมูลอัตราก�ำลังต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ภายใน (กรณีมผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน) และปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ
๒. ค�ำสัง่ มอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ ก�ำหนด
ภายใน (กรณีไม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน) เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
๑. มี ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบภายในหรื อ มอบ ๕
๔. รายงานผลการตรวจสอบ
หมายให้มีผู้ปฏิบัติห น้า ที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบ
ถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มี ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบภายในหรื อ มอบ ๓
หมายให้มีผู้ปฏิบัติห น้า ที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบ
ถ้วน แต่เกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓. มี ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบภายในหรื อ มอบ ๑
หมายให้มีผู้ปฏิบัติห น้า ที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ
๔. ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและไม่ได้ ๐
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ค�ำอธิบาย :
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ระยะเวลาที่ก�ำหนด)
๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ให้ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๓
๒. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วเสร็จตามแผน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๑๕ - ๑๗ จ�ำนวน ๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ที่มาจากการบริหารงานที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส
หมวดย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการจัดท�ำ
๑. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติ ข้อตกลง ในการปฏิบตั ริ าชการระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่น
ราชการ
๒. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. มีเอกสารการลงนามของผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/ ๑. มีการจัดท�ำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�ำ ๒. มีการปฏิบัติตามข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
ได้ลงนามทราบทุกคน
๓. มีการจัดท�ำและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มี ก ารลงนามครบถู ก ต้ อ ง และมี ข ้ า ราชการ
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�ำ ได้ลงนามทราบทุกคน
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓/๑
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๓
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน�ำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการ
๑. ค� ำ สั่ ง /ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลัก
ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการที่เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอก
๓. ร า ยง า นผลก า รประเมินผลและเสนอ ร่วมเป็นกรรมการ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ครบ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทั้ง ๔ ด้าน
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาผลการประเมินและ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีขององค์กร
สัง่ การเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพือ่ พิจารณาผลการ
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (๒) คุณภาพ
มาตรา ๓/๑
ของบริ ก าร (๓) ความคุ ้ ม ค่ า ของภารกิ จ และ
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ (๔) ความพึงพอใจของประชาชน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ๓. มีการจัดท�ำรายงานสรุปผลการประเมิน
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ เกณฑ์การให้คะแนน :
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการแต่งตั้ง
๐
คณะกรรมการฯ
ค�ำอธิบาย :
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุม
อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้งแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด�ำเนินการ
หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA
๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (LPA) ปี ๒๕๖๑ เที ย บกั บ เกณฑ์การให้คะแนน :
ปี ๒๕๖๒
๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน LPA
สูตรค�ำนวน
ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ใช้คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๒ - คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน
๓
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน ๑
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ๔. ต�่ำกว่าร้อยละ ๑.๐๐ หรือคะแนน LPA ด้านที่ ๐
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑ – ๕ ต�่ำกว่าที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย : ๑. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้านที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณที่ตรวจประเมิน
ได้รอ้ ยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมิน
ได้รอ้ ยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕.๐๐ หรือเท่าใดก็ตาม หากเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อ ๑๘ - ๒๐ จ�ำนวน ๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีการ
ให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘. การมอบอ�ำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติ
๑. หนังสือหรือค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจพร้อมบัญชีการมอบอ�ำนาจ ราชการ
แนบท้าย (ไม่ใช่ค�ำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. การมอบอ� ำ นาจต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ ๑. มีการมอบอ�ำนาจท�ำเป็นหนังสือ/ค�ำสั่งระบุ
ประชาชนและเป็นอ�ำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครอง ชื่อผู้รับมอบอ�ำนาจชัดเจน
ส่วนท้องถิ่น
๒. มีหลักฐานผูร้ บั มอบอ�ำนาจใช้อำ� นาจทีไ่ ด้รบั
๓. จ�ำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจ ๓. มี ก ารแจ้ ง เวี ย นให้ ข ้ า ราชการ/พนั ก งาน
ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการลงนามของผู ้ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจ ส่วนท้องถิน่ รับทราบ และลงลายมือรับทราบทุกคน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๔. มีการประกาศให้ประชาชนทราบในทีเ่ ปิดเผย
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มีการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจจริง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ เกณฑ์การให้คะแนน :
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๓
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร ๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๑
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐
๓. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มอบอ�ำนาจ
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. ส�ำหรับการมอบอ�ำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�ำเป็นค�ำสั่ง
และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักความ
โปร่งใสและหลักความคุ้มค่า
๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๙. มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ
๑. มีและใช้อปุ กรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Card Reader) ในการบริการประชาชน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักของ ๑. มีการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี wifi ใช้งาน ๒. มีการให้บริการช�ำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
จริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้างจริง ๓. จั ด ให้ มี wifi หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ภายใน
หรือไม่ เป็นต้น
ส�ำนักงาน/ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ ๕. มีการแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ระบบอื่นนอกจากนี้
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร ๖. มีการจองคิวขอรับบริการออนไลน์
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ๗. มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านระบบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
๓. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ส่วนท้องถิ่น, Line , Facebook เป็นต้น
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ๑. ด�ำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ
๕
๓
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒. ด�ำเนินการ ๔ – ๕ ข้อ
๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๐
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
ค�ำอธิบาย :
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วย
ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบูรณาการ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ (Intergration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ�ำนาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. โครงการที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การจริ ง ในปี ง บประมาณ อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อทราบ
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย ๔. ด้ า นการวางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. แผนปฏิบตั กิ ารก�ำหนดขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง การท�ำความตกลงร่วมมือ
กันจัดท�ำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/
ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๖ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีโครงการทีห่ น่วยงานของรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ และโครงการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินการ ไม่นำ� มานับเป็นคะแนน
๒. หน่วยงานอื่น ๆ ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานที่มิใช่ราชการ เช่น ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ
๓. การนับจ�ำนวนด้าน ให้นับอย่างน้อย ๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรมต่อ ๑ ด้าน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ข้อ ๒๑ จ�ำนวน ๑ ข้อ
เป้าหมาย : เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๑. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๑. ค�ำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท�ำงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน
๒. รายงานการประชุมคณะท�ำงาน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดง เทศบัญญัติ
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานหลังจากการพิจารณา มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ๑. มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุง
หรือข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นปัจจุบัน
๒. มีการประชุมคณะท�ำงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ ๓. มีการจัดท�ำรายงานประชุมตามรูปแบบระเบียบ
แผ่ น ดิ น และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๕) ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๔. น�ำผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ หรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตเิ ป็นปัจจุบนั
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครอง
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๕๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยงาน ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๕.๔/ ๔. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการ
๐
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อ ๓
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
กรณีมีการด�ำเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ให้ถือว่าเป็นการด�ำเนินการแล้ว
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ข้อ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๙ การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒ - ๒๓ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : ให้จงั หวัดก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึง่ อาจเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�ำคัญของผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะ เช่น พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ พืน้ ทีก่ ารค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหวั ข้อนโยบาย การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
สนับสนุนและผลการด�ำเนินงาน)
ค�ำอธิบาย :
๑. ให้จังหวัดจัดท�ำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐ คะแนน
		
โดยก�ำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐
		
๒. ตัวชีว้ ดั ต้องเป็นภารกิจ อ�ำนาจ หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภท (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา)
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
๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ/
จังหวัด สถานีต�ำรวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมทีแ่ สดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�ำหนดไว้......
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๒. (ตัวอย่าง) จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการ
หรือกิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)
๑. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
๒. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการที่ด�ำเนินการ
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ
๔. มีการฝึกอบรมเกีย่ วกับโครงการทีด่ ำ� เนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
วรรค ๒
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๔. หนังสือ...................................
ค�ำอธิบาย : ……………………………

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 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)
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ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ข้อ ๑ - ๒๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายช�ำนาญ มีข�ำ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑
๒. นายโสพรรณ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙๔ ๔๙๓ ๔๒๖๘
๓. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓

หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๖
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย โทร. ๐๖๓ ๑๙๖ ๕๓๓๘
๒. นายเชาวรัตน์ กระบัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๖๓ ๘๙๘ ๗๙๘๗
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำฐานข้อมูล ข้อ ๗
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘
๒. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๗๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน 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�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒-๒๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
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 ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓-๑๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕
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แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตกับการท�ำงาน

การด�ำเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (รวม ๒๑ ข้อ) ข้อ ๒๔ - ๔๔
จ�ำนวน ๑๐๕ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางแผน การส่งเสริม
การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�ำงาน
๔. การด�ำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๕
๕
๕
๔
๔
๔
๒
๒
๒
๑๐ ๑๐ ๑๐
๒๑ ๒๑ ๒๑

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๕
๔
๒
๑๐
๒๑

ข้อ
๕
๔
๒
๑๐
๒๑

คะแนนที่ได้

ข้อ คะแนน ร้อยละ
๕
๔
๒
๑๐
๒๑

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน		
(......................................................)				

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒๔ - ๒๘ จ�ำนวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนและบริหารอัตราก�ำลัง
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ�ำนาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง
ว่าได้ระบุเลขที่ค�ำสั่งหรือไม่และระบุคำ� สั่งเลขที่เท่าใด
๒. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตรา
ก�ำลังหรือเอกสารที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้งให้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตรา
ก�ำลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตราก�ำลังสามปี ประจ�ำปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (มีบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจด้วยกันอย่างชัดเจน)
๔. มติ ก.จังหวัด ในครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณาแผนอัตราก�ำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห าร
งานบุ ค คลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๔. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๔. การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังสามปี
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตรา
ก�ำลัง
๒. มีการแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
แผนอัตราก�ำลัง
๓. มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๔. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
แผนอัตราก�ำลัง
๕. ในเอกสารแผนอั ต ราก� ำ ลั ง มี ก ารระบุ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๖. มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กร
โดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กรอย่างชัดเจน
๗. มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่ามีภารกิจหรือกิจกรรมใดที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�ำเนินการ
๘. มีการระบุว่าส่วนราชการ (กอง/ส�ำนัก/ฝ่าย)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดพร้อมทั้งระบุงานของ
แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
๙. แผนอั ต ราก� ำ ลั ง ได้ จั ด ท� ำ ประกาศ โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ
๑๐. ในแผนอัตราก�ำลังระบุมติ ก. จังหวัดครั้งที่
เห็นชอบอย่างชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๙ – ๑๐ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ
ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
แผนอัตราก�ำลังสามปี คือ แผนอัตราก�ำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการก�ำหนดต�ำแหน่ง การสรรหา
ต�ำแหน่ง ใช้ต�ำแหน่ง และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าจะมีการใช้ตำ� แหน่ง
ใด จ�ำนวนเท่าใดในส่วนราชการใด และจะพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปในแนวทางใด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการบริหารงาน ตามอ�ำนาจ หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๒๕. การออกค�ำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค�ำสั่ง ดังนี้
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศก� ำ หนดส่ ว นราชการและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ๑. มีประกาศก�ำหนดส่วนราชการและอ�ำนาจ
ของส่วนราชการ
หน้าที่ของส่วนราชการครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ
๒. ค� ำ สั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ก ารงานให้ ข้ า ราชการ เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง
ของแต่ละส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๓. ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนปลั ด /ผอ. ๒. ประกาศก� ำ หนดส่ ว นราชการและอ� ำ นาจ
ของแต่ละส่วนราชการ
หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น มี ก ารระบุ ม ติ ก าร
๔. ค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ ประชุม ก. จังหวัดว่าเป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด
(โดยตรวจสอบตัวบุคคลในค�ำสั่งกับในค�ำสั่งที่มีอยู่จริง) ไว้ในค�ำสั่งอย่างชัดเจน
๕. ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู ้ รั ก ษาราชการแทนปลั ด องค์ ก ร ๓. มี ค� ำ สั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ก ารงานให้
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก�ำหนด คือ ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่
ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด กรณีไม่มีรองปลัด โดยจั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและ
ให้แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการ(ส�ำนัก/กอง/ส่วน) เป็นผู้รักษา เป็นปัจจุบัน
ราชการแทน
๔. ค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการ
๖. ค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดปฏิบัติ ของแต่ล ะส่ว นราชการปฏิบัติห น้าที่นั้น มีการ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ระบุ เ ลขที่ ต� ำ แหน่ ง ของข้ า ราชการแต่ ล ะราย
๗. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. ค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน มีการเก็บไว้
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เป็นหมวดหมู่ตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย
พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. มีคำ� สัง่ การแต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนปลัด/
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน ผอ. ครบทุกส่วนราชการ
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ๗. ผู้รับมอบอ�ำนาจตามค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ราชการแทนปลั ด /ผอ. มี ก ารรายงานผลการ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือสรุปผลการด�ำเนินการในรูปแบบ
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
การรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๘. มี ค� ำ สั่ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ รั ก ษาราชการแทน
๐๘๐๙.๒/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครบทุกส่วนราชการ
ค�ำอธิบาย :
๙. ค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ผู้ปฏิบัติ
กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ มี ราชการแทน มีความเป็นปัจจุบัน
ต�ำแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอ�ำนาจของนายกฯ ๑๐. มีค�ำสั่งการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่
ให้แก่รองนายก ฯ มาใช้แทน
รองปลัดรับผิดชอบส่วนราชการใดเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยปลัดเป็นผู้ลงนามมอบนั้น ได้ระบุเลขที่
ต�ำแหน่งของรองปลัดไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑. มีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
เกณฑการใหคะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๘ - ๑๑ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ - ๗ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ
๒๖. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารส� ำ รวจข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา และ
ความต้องการของบุคลากร
๒. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
ของบุคลากร
๓. มี ก ารจั ด อบรม/ฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามผลการวิเคราะห์
๔. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่เกิด
จากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องการ
ของบุคลากร

๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
ของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศ
เพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. รายงานผลการด� ำ เนิ น การที่ เ สนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เกณฑการใหคะแนน :
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน ๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/เทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)
ค�ำอธิบาย :
๑. ตามหลักเกณฑ์ ก. จังหวัดก�ำหนดให้การฝึกอบรมจะต้องด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรม เพื่อประกอบการจัดท�ำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
๒. การอบรมหรือการฝึกอบรม หมายถึง การอบรมหรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/
พนักงานส่วนต�ำบล/ลูกจ้างประจ�ำ (กรณีพนักงานจ้าง ยังไม่นับรวม)
๓. การส�ำรวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด�ำเนินการครบทุกส่วนราชการ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ค�ำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๗. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า รั บ การอบรมหรื อ
ฝึกอบรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
กับต�ำแหน่ง/มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
๒. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผลการ
อบรมหรือฝึกอบรมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
หรือกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดอบรมเอง
จะต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือ
ฝึกอบรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๓. จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
เป็นประจ�ำอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๔. น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรมหรือฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรม/โครงการเพื่อเน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
๕. น�ำผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็น
ข้อมูลในการจัดท�ำโครงการอบรมหรือฝึกอบรม
หรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม
เกณฑการใหคะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ต�ำแหน่งผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับโครงการที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ ต้องเป็นไปตามกรอบอ�ำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะต้องด�ำเนินการจริง หรือ
น�ำมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น
๓. หน่วยงานที่จัดพัฒนาองค์ความรู้ อาจเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค์การมหาชน สมาคม
มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๘. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
๑. แผนอัตราก�ำลังสามปีทใี่ ช้อยูเ่ ป็นปัจจุบนั และมีอตั รา Management) บุคลากรทุกสายงานขององค์กร
ก�ำลังที่มีอยู่จริง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสายงาน เฉลี่ยร้อยละ
๒. เอกสารที่ รั บ รองว่ า ผ่ า นการฝึ ก อบรมจากหน่ ว ย ของสายงานที่มีในแผนอัตราก�ำลังขององค์กร
ที่จัด เช่น ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออื่น ๆ ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วน เกณฑการใหคะแนน :
จังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบลเท่านั้น
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐
๕
๔. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙
๓
เพื่อทราบ
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐.๐๐ หรื อ ไม่ มี ก าร ๐
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๔. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
๑. การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ให้พิจารณาร้อยละของจ�ำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน เช่น เทศบาล ก.
มีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก�ำลังสามปี จ�ำนวน ๓๐ สายงาน พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน
จ�ำนวน ๒๔ สายงาน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๐ ของสายงานทั้งหมด จะได้คะแนน ๓ คะแนน เป็นต้น
๒. กรณีสายงานที่มีในแผนอัตราก�ำลังสามปี เป็นต�ำแหน่งว่างก็ให้น�ำมาค�ำนวณด้วย
๓. หลักสูตรการฝึกอบรม ให้พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และให้หมายรวมถึง กระทรวง กรมอื่น ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้จัด

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

๒๐

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๒๙ - ๓๒ จ�ำนวน ๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส�ำเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบฐานข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และแบบประเมินการ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
๒. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง
๔. เอกสารการแบ่งกลุ่ม การค�ำนวณโควตาและวงเงิน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
๖. สุ่มสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส
และเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร อย่างน้อยรวมกันแล้ว ๓ คน
๗. เอกสารการเรียกร้องขอความเป็นธรรม หรือหนังสือ
ร้องเรียนหรือไม่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๙. ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ าน และการประเมินเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เกณฑการใหคะแนน :
๑. ข้าราชการด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน แบบประเมินการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมีความ
โปร่งใส
๒. ข้าราชการด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน แบบประเมินการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ไม่ถกู ต้อง และหรือไม่ครบถ้วน และมีการเลือ่ นขัน้
เงิ น เดื อ น ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ หรื อ ไม่ มี
ความเป็นธรรม หรือไม่มีความโปร่งใส

๕

๐

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

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
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” ซึ่งถือเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ส�ำคัญยิ่ง
หากหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระบบ ไม่มีความโปร่งใสแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เพราะกลัวว่าจะถูกจับผิด
ในการท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ระบบพรรคพวก อุปถัมภ์ ความโปร่งใสต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนได้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔. เป็นธรรม/ความเป็นธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องยึดหลักนี้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดความเป็นธรรมให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องอาศัย “หลักคุณธรรม” ในการประกอบ
การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะดุลพินิจสามารถเชื่อมโยงถึงระบบคุณค่าหรือค่านิยมต่าง ๆ ในระบบราชการท้องถิ่น
ซึ่งจะก�ำหนดความก้าวหน้าของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเรียกว่าการใช้หลักคุณธรรม (Morality)
๕. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�ำบล และพนักงานเมืองพัทยา
๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การค�ำนวณวงเงินร้อยละ ๓ ที่สามารถจะใช้เลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วย
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น
ด้วย) ให้ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน
แล้วแต่กรณี
๒. จ� ำ นวนร้ อ ยละที่ จ ะไว้ ใ ช้ ใ นการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะคนในแต่ ล ะครั้ ง ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๖
ของฐาน ในการค�ำนวณของแต่ละคน
๓. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค�ำนวณ
ที่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการค� ำ นวณ เพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไปอย่างช้าทีส่ ดุ พร้อมกับ
การมีค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน
๔. การเกลีย่ เงินจะต้องเกลีย่ ภายในกลุม่ อันดับเงินเดือน
เดียวกันเท่านั้น
๕. ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับมีการออกค�ำสั่ง
ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�ำหนดก่อน จึงจะออกค�ำสั่งเลื่อน
เงินเดือนรอบใหม่
๖. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

๓๐. การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. วงเงินที่ใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐาน
เงินเดือนรวม
๒. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย,
คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ย่อย
คือ
(๑) สายงานการสอน (ครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก
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. การเกลี่ ย เงิ น ภายในกลุ ่ ม อั น ดั บ เงิ น เดื อ น
เดียวกัน (กรณีมีข้าราชการหรือพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน ๑ คน ให้ถือว่า
ได้ด�ำเนินการตามข้อนี้)
๔. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
ค�ำนวณทีไ่ ด้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ เพือ่ เลือ่ น
เงินเดือน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู พนั ก งาน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน กจ. กท. ก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓๔๗ ลว. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน กจ. กท. ก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖ ลว. ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. ในการเลือ่ นเงินเดือนแต่ละรอบ แต่ละครัง้ ให้
เลื่อนไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ส�ำหรับผู้ที่
ได้รบั เงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับ ในรอบทีผ่ า่ นมา
การออกค�ำสัง่ เลือ่ นเงินเดือนรอบใหม่ให้ออกค�ำสัง่
ให้ ไ ปอาศั ย รั บ เงิ น เดื อ น ในอั น ดั บ ถั ด ไปก่ อ น
แล้วจึงออกค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน
๖. มีการจัดท�ำแบบรายงานแสดงรายละเอียด
การค�ำนวณวงเงินให้เห็นอย่างชัดเจน
๗. มีการแจ้งผลการเลือ่ นเงินเดือนให้ขา้ ราชการ
หรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะ
เป็นรายบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการด�ำเนินการครบ ๗ ข้อ
๒. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๐

ค�ำอธิบาย :
ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย
ครู และ ศึกษานิเทศก์

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

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็นไปตามประกาศหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
๑) สายงานการสอน
๒) สายงานบริหารสถานศึกษา
๓) สายงานนิเทศการศึกษา
๓. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาส่วนท้องถิน่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการครูพนักงานและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน
ท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกค�ำสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิน่ จ�ำนวนไม่นอ้ ย
กว่า ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการด้านการศึกษา และหรือผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ
๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรื อ พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้แบบการประเมินถูกต้องตาม
สายงานที่ก�ำหนด
๓. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิน่ ให้ผรู้ บั การประเมินทราบทุกครัง้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการด�ำเนินการครบ ๓ ข้อ
๕
๒. ไม่มีการด�ำเนินการ/ด�ำเนินการไม่ถูกต้อง
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ช่วย ครู และศึกษานิเทศก์
๒. กรณีไม่มผี บู้ ริหารสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประสานขอยืมตัวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใกล้เคียงหรือผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการบั น ทึ ก ข  อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ
อิเล็กทรอนิกส์ของขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครูหรือพนักงานครู และลูกจางในระบบศูนย์
บริการข้อมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR)
๒. แผนอัตราก�ำลังสามปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๒. ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูหรือ
พนักงานครู และลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแหงชาติ (LHR)
เกณฑการใหคะแนน :
๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แผนอั ต ราก� ำ ลั ง ผู ้ ค รองต� ำ แหน่ ง
อัตราว่าง และทะเบียนประวัติ ชื่อต�ำแหน่งในการ
บริหารงาน ชื่อต�ำแหน่งในสายงาน ค�ำสั่ง และ
อัตราเงินเดือน ของบุคลากรครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แผนอั ต ราก� ำ ลั ง ผู ้ ค รองต� ำ แหน่ ง
อัตราว่าง และทะเบียนประวัติ ชื่อต�ำแหน่งในการ
บริหารงาน ชือ่ ต�ำแหน่งในสายงาน ค�ำสัง่ และอัตรา
เงินเดือน ของบุคลากรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ
ไม่เป็นปัจจุบัน

๕

๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ประเมินผลส�ำเร็จจากการบันทึกข้อมูลจากระบบแผนอัตราก�ำลังสามปี ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.๗ ครู
๒. LHR คือ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ
๓. เกณฑ์การประเมิน ให้ตรวจสอบจากหลักฐานแผนอัตราก�ำลังสามปี กับข้อมูลในระบบ LHR
๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดระบบ LHR ตรวจสอบว่า ระบบระบุว่าเป็นปัจจุบัน หรือไม่เป็นปัจจุบัน
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�ำงาน ข้อ ๓๓ - ๓๔ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและระบบงาน มีการจัดสวัสดิการและ
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในที่ท�ำงานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีโครงการในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณราย
จ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และบรรยากาศทีส่ นับสนุนให้ขา้ ราชการลูกจ้าง มีความสุข
พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท�ำงาน
๓. มีรายงานการประชุมบุคลากร เพื่อพัฒนาสถานที่
ท�ำงานให้ Clean & Green
๔. มีการจัดกลุม่ ในการท�ำงาน สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ในการท�ำงาน เช่น กิจกรรม ๕ ส.
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๓. การท�ำงานขององค์กรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใช้หลักการบริหารงานบุคคลท้องถิน่
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีวิธีการในการก�ำหนดปัจจัยท�ำให้มั่นใจว่า
สถานที่ท�ำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
๒. บุคลากรมีสว่ นร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม
การท�ำงาน
๓. มีวธิ กี ารในการก�ำหนดปัจจัยส�ำคัญ ๆ ซึง่ มีผล
ต่ อ ความผาสุ ก ความพึ ง พอใจและแรงจู ง ใจ
ในการท�ำงาน
๔. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานที่
ท�ำงาน ซึ่งมีการจัดสถานที่ทำ� งานที่เหมาะสม
๕. มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�ำบล ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
๒. ปัจจัย หมายถึง เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล หนทาง เช่น การศึกษาเป็นปัจจัย ให้เกิดความรู้ความสามารถองค์ประกอบของปัจจัย เช่น
ปัจจัยในการผลิต ปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซึ่งแบ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซึง่ มีความส�ำคัญเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลในองค์กรทีม่ วี ตั ถุและสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ในการท�ำงานระหว่างผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) การมีส่วนร่วมจะตรงข้ามกับหลักการกีดกันในการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๔. แรงจูงใจในการท�ำงาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
ท�ำงาน ทิศทางในการกระท�ำความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระท�ำ ดังนัน้ แรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจทีเ่ กิดจากการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม
๔.๑ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองค์กรการหมุนเวียนต�ำแหน่งงาน (Job Rotation)
การสับเปลีย่ น โยกย้าย หรือหมุนเวียนต�ำแหน่งงานนัน้ มีประโยชน์ตรงทีท่ ำ� ให้ขา้ ราชการไม่เกิดความเบือ่ หน่ายในการท�ำงาน ทัง้ ยังได้พฒ
ั นา
ทักษะใหม่ ๆ ในการท�ำงานเพิม่ ขึน้ ได้ลองอะไรทีห่ ลากหลาย ได้พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ (ทัง้ นีต้ ามกรอบ/คุณสมบัตขิ องต�ำแหน่งทีก่ ำ� หนดไว้)
๔.๒ สวัสดิการและสิทธิพเิ ศษอืน่ ๆ เช่น การจัดให้เรียนคอร์สภาษาต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ทักษะความรู้ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ่
ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น และควรเป็นภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานด้วย สวัสดิการด้านสันทนาการและ
การผ่อนคลาย ออกก�ำลังกาย ตลอดจน ลดความเครียดในการท�ำงาน ตัวอย่างเช่น คอร์สเรียนโยคะ, สมาชิกฟิตเนส, คอร์สกีฬา อืน่ ๆ เป็นต้น
๔.๓ การให้สิ่งตอบแทนที่องค์กรจัดท�ำขึ้นพิเศษ เช่น รับประทานอาหารมื้อพิเศษกับผู้บริหารท้องถิ่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ (ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ
๔.๔ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน เช่น ปรับเปลี่ยนรูปโฉมส�ำนักงานหรือที่ท�ำการหรือห้องท�ำงาน เช่น การจัดโต๊ะใหม่
ปรับมุมใหม่ เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ ตกแต่งห้องท�ำงานใหม่ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่าย สร้างโซนให้บุคลากรได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายจากการ
ท�ำงาน เช่น ห้องนั่งเล่น, ห้องกิจกรรมบันเทิง, ห้องกีฬา, หรือแม้แต่สวนหย่อม เป็นต้น
๔.๕ การให้เกียรติบุคลากร การให้เกียรติบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง ควรพูดจาด้วยน�้ำเสียงที่ดี แสดงความจริงใจ มีไมตรีเปิดใจ
สามารถให้ค�ำปรึกษาได้ในยามที่มีปัญหา และต้องแสดงให้บุคลากรเห็นว่าทุกคนมีความส�ำคัญกับองค์กรเช่นกัน การพูดคุยต่อกันไม่ควร
แสดงกิริยาก้าวร้าว พูดจาเอะอะโวยวาย ยกตนข่มท่าน แสดงอ�ำนาจ เพราะจะท�ำให้บุคลากรเกิดความหวาดกลัว หรือไม่ก็หมดศรัทธา
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ หมดก�ำลังใจในการท�ำงานได้ การให้เกียรติซึ่งกันและกันจะท�ำให้เคารพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมก�ำลังใจซึ่งกันและกันใน
การท�ำงานได้ด้วย
๔.๖ มีความยุติธรรม ทั้งในองค์กรตลอดจนบุคลากรทุกคนควรมีความยุติธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/
กอง/ฝ่ายที่ต้องไม่ล�ำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ไม่ให้ความเท่าเทียม ตลอดจนไม่ใส่ใจคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผล อัน
สมควร หรือไม่ละเลยใส่ใจคนใดคนหนึง่ เลยเพียงเพราะไม่ถกู ใจตน หากผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก/กอง/ฝ่าย ไม่เกิดความยุตธิ รรม
ก็ย่อมท�ำให้การท�ำงานเกิดปัญหาได้ ความสัมพันธ์ภายในทีม หรือระหว่างทีมอื่น เกิดปัญหา ตลอดจนสร้างความไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่านับถือ
การมีความยุติธรรมปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็ย่อมสร้างแรงจูงใจที่ดีในการท�ำงานได้เช่นกัน
๔.๗ ท�ำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การที่องค์กรตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำ� นวยการส�ำนัก/กอง/ฝ่าย ท�ำให้บุคลากร
รู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความส�ำคัญกับองค์กรเหมือนกันทุกคน ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ย่อมสร้าง
แรงจูงใจที่จะท�ำให้ทุกคนตั้งใจท�ำงานได้ ทุ่มเทและจริงใจในการท�ำงาน เสียสละเพื่อองค์กรและส่วนร่วม ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น และร่วมกันผลักดันองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนภูมิใจกับความส�ำเร็จร่วมกัน การไว้วางใจองค์กร ในขณะที่องค์กร
ก็ไว้วางใจบุคลากร จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากที่จะท�ำให้องค์กรยืนอยู่ในระยะยาวได้
๕. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดจากแรงจูงใจในการท�ำงาน ประกอบด้วย จัดการฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและ
สิทธิพิเศษอื่น ๆ การให้สิ่งตอบแทนที่องค์กรจัดท�ำขึ้นพิเศษ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน การให้เกียรติบุคลากร มีความยุติธรรม
และท�ำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
๒. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�ำ/
พนักงานจ้าง มีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการ
ท�ำงาน
๓. มีบันทึกหรือหนังสือหรือแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่น
แจ้งบุคลากรให้ทราบถึงการปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท�ำงาน
๔. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท�ำงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. แผนอัตราก�ำลังสามปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๔. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีการประเมินความพึงพอใจ
และแรงจูงใจของบุคลากร
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารตรวจประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๒. มี ก ารตรวจประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แรงจู ง ใจของบุ ค ลากรต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
๓. มี ก ารตรวจประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แรงจู ง ใจของบุ ค ลากรต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ด้านแรงจูงใจของบุคลากร
๔. ผู้บริหารน�ำผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
๕. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
โดยน�ำหลักการบริหารบุคคลแนวใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ
ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท�ำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และ
เป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ ในการท�ำงาน ผู้บริหารท้องถิ่น จึงควรรู้พื้นฐานความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจัดหาให้
มีปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย หรือเกิดความพึงพอใจในการบริการประชาชน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
๒. แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท�ำงาน ทิศทาง
ในการกระท�ำความเข้มแข็งและระยะเวลาในการกระท�ำ ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและสภาพแวดล้อม
๓. การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท�ำงานยังหมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อนร่วมงาน
หรือเป็นสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง
เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงการท�ำงาน 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�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงาน เช่น มีวิธีการสนับสนุนส่งเสริมการท�ำงานหรือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากร
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕๐

หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๕ - ๔๔ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและ
การปฏิบตั ริ าชการท้องถิน่ ในกิจสภา การก�ำหนดประชุมสภา การกระชุมสภา การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ระบบศูนย์ขอ้ มูลเลือกตัง้ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่
และทะเบี ย นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยตรงที่
เว็บไซต์ http://ele.dla.go.th ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
๒. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเปิดข้อมูลจากรหัสผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๖๐๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๕. การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่ ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีขอ้ มูลผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ชือ่ -สกุล รูปภาพ ประวัตทิ วั่ ไป ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั สถานที่
ติดต่อ ประวัติครอบครัว ข้อมูลการศึกษา อาชีพ
ก่อนได้รับเลือกตั้ง
๒. มีขอ้ มูลผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือต�ำแหน่งอื่น ๆ ลาออก แต่ยังมีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูล ในทะเบียน
ประวัติไม่ครบถ้วน)
๓. มีขอ้ มูลผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่
(อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕

๓

๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ele : ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกผ่านทางเว็บไซต์
ของระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งโดยตรง http://ele.dla.go.th เป็นการบันทึกข้อมูลกรณีมาจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ การบันทึกข้อมูลกรณีมาจากค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ กรณีที่มีการเลือกตั้งแบบ
ปกติ กรณีเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
๒. ele : ระบบรายงานเป็นเมนูที่ใช้ส�ำหรับตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบ สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์โดยให้บริการข้อมูลกับภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม สือ่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรอิสระและผู้ที่สนใจเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ วางแผนและการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๓๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
๑. ตรวจสอบจากรายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มา
สมัยสามัญ ทุกสมัย และทุกครั้ง
ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน (ยกเว้นกรณีการประชุมที่มีการพิจารณาญัตติ
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรงไม่เกี่ยวข้อง
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กับผู้บริหารท้องถิ่น)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ๕
มาตรา ๔๔/๑
มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ๓
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เอกาทศ
มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร ของจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุม
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ๓. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๖
มาร่ ว มประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ ไม่ ถึ ง ครึ่ ง หนึ่ ง
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ของจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุม
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายไม่มา ๐
มาตรา ๓๒
ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ
ค�ำอธิบาย :
๑. การประชุมสภาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องร่วมประชุม หมายถึง กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นหรือรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นหรือรับฟังการประชุมตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก�ำหนดนัดประชุม เช่น การเข้าร่วมประชุม
แถลงญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติต่าง ๆ
๒. ยกเว้นกรณีการประชุมที่มีการพิจารณาญัตติที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรงไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี่ ย วกั บ สถานที่ วั ส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อมที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ ก ารปฏิ บั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
๒. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และตรวจสถานที่ประชุม
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. สถานที่ท�ำงานของสภาท้องถิ่น หมายถึง ห้องหรือ
พื้นที่อื่น ที่จัดไว้ส�ำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกที่สามารถท�ำงานได้ในระดับหนึ่ง เช่น มีโต๊ะ
เก้ า อี้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งาน (เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง
เครื่องเสียง ล�ำโพง ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น)
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ค�ำสั่งที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มารับผิดชอบเกี่ยวกับงานของ
สภาท้องถิ่น
๓. เอกสารเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บท้ อ งถิ่ น
ที่ส�ำคัญ ต้องจัดไว้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครบทุกฉบับ
และครบตามจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ถ้าไม่ครบถือว่า
ไม่ได้คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๗. การอ� ำ นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ
งานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่สำ� คัญให้แก่สภาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีสถานที่ท�ำงานของสภาท้องถิ่น สถานที่
ประชุ ม เป็ น สั ด ส่ ว นและมี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
๒. มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งานเพี ย งพอส� ำ หรั บ
การด�ำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการ
ของสภาท้องถิ่น
๔. มี ก ารจั ด กฎหมายและระเบี ย บที่ ส� ำ คั ญ
ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ครบถ้วน ดังนี้
๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ� ำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือ
ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ส�ำหรับเมืองพัทยา)
๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๕) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๓๘. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสัง่ /หนังสือทีผ่ บู้ ริหารเห็นชอบให้เข้ารับการพัฒนา
ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่เสนอต่อผู้บริหาร ๑. ในรอบปีทผี่ า่ นมา มีสมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั ๕
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
การพัฒนาความรู้ ๗๐% ขึ้นไปของจ�ำนวนสมาชิก
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สภาท้องถิ่นทั้งหมด
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ ๓
๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา รับการพัฒนาความรู้ ๕๐ - ๖๙.๙ % ของจ�ำนวน
๔๕/๑
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ในรอบปีทผี่ า่ นมา มีสมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั ๑
การพัฒนาความรู้ ไม่ถงึ ๕๐ % ของจ�ำนวนสมาชิก
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร สภาท้องถิ่นทั้งหมด
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ๔. ไม่มกี ารพัฒนาความรูใ้ ห้แก่สมาชิกสภาท้องถิน่
๐
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑
ค�ำอธิบาย :
๑. การเข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด อ�ำเภอหรือจังหวัดเป็นผู้จัด หรือส่วนราชการอื่น/ชมรม/
สมาคม/มูลนิธเิ ป็นผูจ้ ดั ทีพ่ ฒ
ั นาความรูข้ องสมาชิกสภาในอันทีจ่ ะน�ำมาใช้ดำ� เนินการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตน เช่น การฝึกอบรมทีใ่ ห้ความรู้
เกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสมาชิกสภาท้องถิน่ การจัดท�ำร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เป็นต้น
๒. กรณีได้ ๕ คะแนน ต้องมีการอบรมกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง) กฎหมายก�ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจฯ ระเบียบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือ
การเงินการคลัง และระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก
ของแต่ละสมัย
๒. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๙. การก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. สภาท้องถิ่นมีการก�ำหนดสมัยประชุมสภา
ท้องถิน่ สมัยสามัญในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีก่ ฎหมาย
จัดตั้งก�ำหนดได้ถูกต้อง
๒. ประธานสภาท้องถิน่ ได้เรียกประชุมสภาท้องถิน่
สมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรื อ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ ส�ำหรับกรณี
เมืองพัทยา)
๓. ประธานสภาท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการนัด
ประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
วิธีอื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. สมัยสามัญ หมายถึง ระยะเวลาการประชุมที่สภาท้องถิ่นก�ำหนดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น
๒. การก�ำหนดสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ก�ำหนดให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย และตามมาตรา ๒๒ วรรคสี่ ก�ำหนดให้สมัยประชุมสามัญมีก�ำหนด ๔๕ วัน แต่ถ้ามีกรณี
จ�ำเป็นให้ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมออกไปอีกได้ตามความจ�ำเป็นครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. การก�ำหนดสมัยสามัญของเทศบาล ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก�ำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสมัยประจ�ำปีให้สภาเทศบาลก�ำหนด และตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ ก�ำหนด
ให้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำ� หนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. การก�ำหนดสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลฯ ก�ำหนดว่า ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลจะก�ำหนด แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำหนด และมาตรา ๕๓ วรรคสี่ ก�ำหนดให้สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก�ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�ำเภอ
๕. การก�ำหนดสมัยสามัญของเมืองพัทยา ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ ก�ำหนดไว้
ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย จ�ำนวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยาก�ำหนด แต่สภาเมืองพัทยาจะก�ำหนดจ�ำนวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุม
ส�ำหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ ก�ำหนดไว้ว่า
สมัยประชุมสามัญ ให้มีกำ� หนด ๓๐ วัน แต่ถ้ามีกรณีจำ� เป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน
๓๐ วัน
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๐. การเสนอและส่ ง ส� ำ เนาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ /
๑. มีหนังสือเสนอร่างข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ� ำ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณและผู้บริหารท้องถิ่นลงนามรับทราบ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. มีหนังสือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/ ๑. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้เสนอญัตติรา่ งข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามก�ำหนดเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับประธานสภาท้องถิ่น
(ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุ
๓. มีหนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ/ ไม่สามารถเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่นทราบและประธานสภาท้องถิ่น ได้แจ้งให้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ (กรณีเทศบาล) หรือ
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาเสนอญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภา (กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
มาตรา ๕๒
บริหารส่วนต�ำบล)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ ทวิ
เทศบัญญัติงบประมาณให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวัน
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗
๓. มี ก ารจั ด ท� ำ /เตรี ย มเอกสารประกอบการ
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติ/
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบัญญัติงบประมาณไว้ ให้ที่ประชุม เพื่อให้
มาตรา ๗๑
สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง เกณฑ์การให้คะแนน :
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๕
๖. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร ๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๓
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ๓. ด�ำเนินการเพียงข้อ ๑
๑
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๗. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๘
๘. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓
ค�ำอธิบาย :
๑. การส่งส�ำเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น (รวมถึงโครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายฯ)
๒. เอกสารตาม ๑ ต้องไม่ใช้กระดาษที่ใช้ซ�้ำ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาร่างข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๒. มี เ อกสารบั น ทึ ก การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ คณะกรรมการ
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๓)
ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๙
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๑. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ�ำนวน ๓
ถึง ๗ คน (หรือ ๓ ถึง ๕ คน กรณีสภาเมืองพัทยา)
๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ทีละคน
คื อ เลื อ กคนที่ ห นึ่ ง ก่ อ น แล้ ว จึ ง เลื อ กคนถั ด ไป
จนครบตามจ�ำนวนทีส่ ภาท้องถิน่ ได้มมี ติกำ� หนดไว้
๓. คณะกรรมการแปรญัตติตอ้ งเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น
๔. เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ นั ด และเปิ ด
ประชุมเพือ่ เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ (ข้อ ๑ - ๓)
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ (ข้อ ๑ - ๒)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีทมี่ กี ารตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการทีก่ ำ� หนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จนถึงนัดประชุมเพือ่ เลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔ ได้ ๕ คะแนน
๒. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่กำ� หนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ ๓ คะแนน
๓. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่กำ� หนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๔. กรณีที่ไม่มีการด�ำเนินการ/ด�ำเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒ ไม่ถูกต้อง ได้ ๐ คะแนน
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๒. บั น ทึ ก การประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ห รื อ
คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมกันจริง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และข้อ ๑๑๕
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๐๔

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๒. การเสนอและพิ จ ารณาค� ำ แปรญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. สภาท้องถิน่ ได้กำ� หนดระยะเวลาเสนอค�ำแปร
ญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตนิ นั้
๒. มีการก�ำหนดสถานทีใ่ นการเสนอค�ำแปรญัตติไว้
๓. ประธานกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ ม าปฏิ บั ติ
หน้าที่รับค�ำแปรญัตติภายในเวลาที่สภาท้องถิ่น
ก�ำหนด
๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอ
ญั ต ติ แ ละผู ้ แ ปรญั ต ติ แ ละก� ำ หนดนั ด ประชุ ม
ล่ ว งหน้ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ชั่ ว โมงก่ อ นเวลาที่ มี
การนัดประชุม
๕. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย
๖. สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ยื่ น ค� ำ แปรญั ต ติ
ได้ ม าชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ต ามที่
คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๓. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. มีการก�ำหนดระยะเวลาเสนอค�ำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณ
๒. มีการก�ำหนดสถานที่แปรญัตติและเวลาแปรญัตติอย่างชัดเจน
๓. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ยื่นเสนอค�ำแปรญัตติไม่ต้องน�ำมานับ(เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง)
๔. ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ยื่นค�ำขอแปรญัตติแต่ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นค�ำขอแปรญัตติถือว่าได้ ๕ คะแนน หรือ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้ยื่นค�ำขอแปรญัตติแต่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ยื่นค�ำขอแปรญัตติถือว่าได้ ๕ คะแนน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ มี ก าร
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ ๓
ขั้นลงมติ
๒. เอกสารรายงานการประชุมสภาท้องถิน่ และการแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๓. การจั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท� ำ
รายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
๒. ได้จดั ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้ประธานสภาท้องถิ่น
๓. ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ได้ ส ่ ง รายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
ก่อนการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาวาระ
ที่สอง
๔. คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ เ สนอร่ า ง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิม
และตามที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) ยื่ น ต่ อ
ประธาน สภาท้องถิ่นด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และสภาเมืองพัทยา
๒. การจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึง่ ก�ำหนดว่าเมือ่ คณะกรรมการแปรญัตติได้พจิ ารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค�ำแปรญัตติด้วย และให้ประธาน
สภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
และวรรคสอง ก�ำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ
เกี่ยวกับรายงานนั้น (ส�ำหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมาย
ของเทศบาลแล้วแต่กรณี)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
ในปี ๒๕๖๒
๒. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๔. การจัดท�ำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ได้บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตามที่
สภาท้องถิ่นได้ประชุมกัน
๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
ได้ท�ำการตรวจรายงานการประชุมและลงลายมือ
ชื่อไว้
๓. สภาท้ อ งถิ่ น ได้ ท� ำ การรั บ รองรายงาน
การประชุมในคราวถัดไป
๔. ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว
๕. ได้ ติ ด ประกาศรายงานการประชุ ม ที่ ส ภา
ท้องถิ่นรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๖
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๓. ด�ำเนินการเฉพาะข้อ ๑ - ๔
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

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�ำงาน ข้อ ๓๓-๓๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๔-๒๘
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
๒. นายปิยะ คังกัน
		
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๙๑๔๒ ๒๙๕๙
๓. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง 		
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
๔. นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๗๐๖๒
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓
ข้อ ๒๙-๓๒
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
๒. นายอดิศร สุนทรวิภาต 		
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
๓. นางสาวน�้ำทิพย์ หิรัญวงศ์ 		
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๑๔๑ ๙๙๘๗
		
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔, ๔๒๒๖
ข้อ ๓๓-๓๔
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘
๒. นายอดิศร สุนทรวิภาต
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘๔-๔๖๙ ๐๐๐๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔
หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายวิษณุ วาสานนท์
ผู้อ�ำนวยการกองการเลือกตั้ง โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๗๔
๒. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์การมีส่วนรวมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๖๖๒๙ ๗๕๒๑
๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ โทร. ๐๘๕ ๙๒๑ ๑๕๕๙
					
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ - ๓
หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๖-๔๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสัญจิต พวงนาค
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวินิจฉัยและก�ำกับดูแล
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
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
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แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
รายได้เพิ่มขึ้น
ไม่มีข้อทักท้วง

ผลสัมฤทธิ์
การบริหาร
งานการเงิน
และการคลัง

การจัดเก็บ
รายได้

บริหาร

บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

การจัดท�ำ
งบประมาณ

“เงิน”
เก่ง

การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
การจัดท�ำบัญชี
และรายงาน
การเงิน

การพัสดุ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง (รวม ๕๐ ข้อ) ข้อ ๔๕ - ๙๔
จ�ำนวน ๒๕๐ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารงานการเงินการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด�ำเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. การจัดเก็บรายได้
๒. การจัดท�ำงบประมาณ
๓. การพัสดุ
๔. การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�ำบัญชี
และรายงานการเงิน
๕. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๑๖
๖ ๑๖
๔
๔
๔
๗
๗
๗
๑๐ ๑๐ ๑๐
๒
๕
๔๔

๒
๕
๓๔

๒
๕
๔๔

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๑๖
๔
๗
๑๐

ข้อ
๑๖
๔
๗
๑๐

ข้อ
๑๖
๔
๗
๑๐

๒
๕
๔๔

๒
๕
๔๔

๒
๕
๔๔

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน		
(......................................................)				

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๑๐

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ข้อ ๔๕ - ๖๖ จ�ำนวน ๒๒ ข้อ
๑. กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ๔๕ – ๕๐ จ�ำนวน ๖ ข้อ
เป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�ำข้อมูลสถิติการคลัง การมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�ำหนดขั้นการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจนและมีความโปร่งใส
คะแนนเต็ม
๓๐
คะแนนที่ได้
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๕. มีการออกข้อบัญญัติองค์การ
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัตอิ งค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพือ่ จัดเก็บ บริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี และ
รายได้ทั้ง ๓ ประเภท
ค่าธรรมเนียมบ�ำรุงองค์การบริหาร
๒. ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ
ส่วนจังหวัด จากการค้าน�ำ้ มัน ยาสูบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
และผู้เข้าพักในโรงแรม
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔
๑. การจัดเก็บภาษีการค้าน�ำ้ มัน
(๑) ภาษีบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน ๒. การจัดเก็บภาษียาสูบ
และน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน น�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม ๓. การจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษี
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�ำหรับน�ำ้ มัน ผู้เข้าพักในโรงแรม
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียม
(๒) ภาษีบำ� รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส�ำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติ เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์
๑. มี แ ละได้ จั ด เก็ บ ครบทั้ ง ๓ ๕
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกข้อบัญญัติ ประเภท
เรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. มีและได้จัดเก็บ ๒ ประเภท
๓
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ ประเภท
๑
๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการภายใน ๔. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ
๐
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
มีแต่ไม่ได้จดั เก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัตภิ าษีประเภทใดประเภทหนึง่ โดยก�ำหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอการจัดเก็บ
๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๖. การรายงานสถิ ติ ก ารคลั ง
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงาน ท้ อ งถิ่ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบฐานข้อมูล ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (INFO) ซึง่ จะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบ เกณฑ์การให้คะแนน :
การรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๕
๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๒๕ ๓. วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๑
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๕๖๒
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท ๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๐
๐๘๐๘.๓/ว ๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
จังหวัดสามารถใช้ username/password ของจังหวัดเพื่อล๊อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ในเว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แล้วตรวจสอบวัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลสถิตกิ ารคลังท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดได้ทุกแห่ง
๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๗. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ และวิธีการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ฯลฯ เว็บไซต์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียง ๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี
Facebook Line ฯลฯ
โดยตรง เป็นต้น
๒. เว็บไซต์
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จดหมายข่าว
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๔. ป้ายประชาสัมพันธ์
ในวันตรวจประเมินฯ)
๕. สื่อสิ่งพิมพ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙. อื่น ๆ ระบุ.....
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เกณฑ์การให้คะแนน :
ค�ำอธิบาย :
การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บ ๑. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ ข้อ
๕
ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า ๒. ด�ำเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓
ก่อนปีทจี่ ะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน ๓. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
ผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในการ เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ
๐
ต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและ
ผูเ้ สียภาษีจะได้รบั จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีน่ ำ� ไป
ใช้ในการจัดท�ำโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔ ๘ . จ� ำ น ว น ผู ้ ช� ำ ร ะ ภ า ษี แ ล ะ
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษีทั้งหมด โดยนับจ�ำนวนผู้ที่อยู่ ค่าธรรมเนียมบ�ำรุง องค์การบริหาร
ในข่ายต้องช�ำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับจ�ำนวนผู้ที่ได้ช�ำระ ส่วนจังหวัดจากการค้าน�ำ้ มัน, ยาสูบ
ภาษีและค่าธรรมเนียมในปี ๒๕๖๒
และผู้เข้าพักในโรงแรมต่อจ�ำนวน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นข่ า ยต้ อ งช� ำ ระโดยรวม
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ ในปี ๒๕๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ภาษีบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน ๑. จ�ำนวนผู้ช�ำระภาษีจากการค้า
และน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน น�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม น�ำ้ มัน
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�ำหรับน�ำ้ มัน ๒. จ�ำนวนผู้ช�ำระภาษีจากยาสูบ
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียม
๓. จ� ำ นวนผู ้ ช� ำ ระภาษี เ ข้ า พั ก ใน
(๒) ภาษีบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำหรับยาสูบ ออกข้อ โรงแรม
บัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกข้อบัญญัติ
เรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา
๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
- สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้ชำ� ระภาษีและค่าธรรมเนียมปี ๖๒ X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษีปี ๖๒
๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของภาษี ๓ เรื่อง (ภาษีน�้ำมัน
ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมแล้วน�ำมาค�ำนวณ
เพื่อเปรียบเทียบ) ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
ค�ำอธิบาย :
- สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๔๙. การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวนเงิ น
ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มบ� ำ รุ ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จาก
การค้าน�้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพัก
ในโรงแรมโดยรวม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมการค้าน�้ำมัน
๒. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมยาสูบ
๓. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมได้ครบจ�ำนวน ผูอ้ ยูใ่ นข่าย
ที่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียม
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๐.๐๑ – ๓.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐

๕

๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แล้วน�ำมาค�ำนวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
ค�ำอธิบาย :
สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕๐. การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนเงินทีจ่ ดั
เก็บได้จากค่าธรรมเนียมในการให้
บริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รายได้
จากการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สิน
และจากการด�ำเนินกิจการอืน่ โดยรวม
ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ำรุง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จาก
น�ำ้ มัน ยาสูบ และผูเ้ ข้าพักในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ ค รบจ� ำ นวนจ� ำ นวนผู ้ อ ยู ่ ใ นข่ า ย
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑
๐.๐๑
๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๘๐

๒. กรณีประเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และเมืองพัทยา ข้อ ๕๑ – ๖๖ จ�ำนวน ๑๖ ข้อ
เป้าหมาย : เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล และเมืองพัทยา มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�ำข้อมูลสถิติ
การคลัง การมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�ำหนดขัน้ การจัดเก็บภาษีให้มคี วามชัดเจนและมีความโปร่งใส
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕ ๑ . มี ก า ร อ อ ก ข ้ อ บั ญ ญั ติ /
ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตอิ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เทศบัญญัติท้องถิ่น และได้จัดเก็บ
เพื่ อ จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม และใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
๑. ประเภทการควบคุ ม กิ จ การ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒. ประเภทการก�ำจัดขยะมูลฝอย
๓. ประเภทการควบคุมการเลี้ยง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หรือปล่อยสัตว์
ค�ำอธิบาย :
๑. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๔. การตลาด
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ ๕. ประเภทสถานที่จ�ำหน่ายหรือ
ควบคุมหรือก�ำกับดูแลส�ำหรับกิจการหรือการด�ำเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ สถานที่สะสมอาหาร
ก�ำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของ ๖. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
ประชาชน และวิธีด�ำเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก�ำกับดูแล ๗. ประเภทการจ�ำหน่ายสินค้าในที่
หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ หรือ ทางสาธารณะ
การด�ำรงชีพของประชาชน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. เมื่อมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว จะต้องมีการ เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดเก็บรายได้ด้วย
๑. มีและได้จดั เก็บ ๕ ประเภทขึน้ ไป ๕
๒. มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ประเภท ๓
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ประเภท ๑
๐
๔. ไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ
๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕๒. การรายงานสถิ ติ ก ารคลั ง
ตรวจสอบจากวัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงาน ท้องถิ่นประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลา ที่กำ� หนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๒๕ ๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๕
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓
๒. ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ๓. ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑
ว ๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๐
ค�ำอธิบาย :
Info หมายถึง Information หรือโดเมนเนม(Domain Name) ทีเ่ ป็น ๒๕๖๒
เรือ่ งเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลสารสนเทศ เป็นหนึง่ ในเว็บระดับสูงหรือชัน้ น�ำ
ที่ให้ข้อมูลหรือสามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก
เว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และจะมีการอัพเดทอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕๓. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ และวิธีการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line ฯลฯ เว็บไซต์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียง ๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี
Facebook/Line ฯลฯ
โดยตรง เป็นต้น
๒. เว็บไซต์
๒. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๓. จดหมายข่าว
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๔. ป้ายประชาสัมพันธ์
ในวันตรวจประเมินฯ)
๕. สื่อสิ่งพิมพ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙. อื่น ๆ ระบุ.....
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๘ ข้อ
๕
๓
๒. ด�ำเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๑
๓. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๐
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ก่อนปีทจี่ ะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
ผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและผู้เสียภาษี
จะได้รับจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่นำ� ไปใช้ในการ
จัดท�ำโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การจัดท�ำแผนที่แม่บทให้ตรวจสอบจากโครงการจัดท�ำแผนที่
ภาษีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาจจะจัดท�ำแผนที่แม่บทครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเพียงบางส่วนของ
พื้นที่ก็ได้
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ท�ำด้วยระบบมือ และระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออย่างใดอย่างหนึง่ ให้ถอื ว่าได้คะแนนในข้อนี้
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอื่น ให้ตรวจสอบการจัดท�ำแผนที่
แม่บทในแต่ละขั้นตอนจากโปรแกรมฯ นั้นฯ ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูล
แผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (๑) – (๔)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีเอกสารที่ดิน
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้ มาประเมิน
๒. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ในการคัดลอกข้อมูลที่ดินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ขอถ่ายเอกสารในสารบบทีด่ นิ (ทด.๑ ทด.๙ นส.๕) หรือพิมพ์จากระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LIS) ของส�ำนักงาน ที่ดิน แล้วคัดลอกข้อมูล
ที่ดินลงในแบบส�ำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ทุกแปลง และก�ำหนดรหัส
แปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทที่ได้จัดท�ำเสร็จแล้ว
๒. การตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ�ำนวนแปลง
ทีด่ นิ จ�ำนวนกีแ่ ปลง โดยตรวจสอบจากแผนทีแ่ ม่บทตามโครงการจัดท�ำ
แผนที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๕๔. การจั ด ท� ำ แผนที่ แ ม่ บ ทเพื่ อ
จั ด ท� ำ แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จั ด ท� ำ แนวเขตการปกครอง
ในระวางที่ดิน
๒. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
๓. แบ่งเขตย่อย (Block)
๔. จัดท�ำรูปแปลงที่ดิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการแล้วถึงขัน้ ตอนที่ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการแล้วถึงขัน้ ตอนที่ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๒
๔. ไม่มกี ารด�ำเนินการขัน้ ตอนใด ๆ

๕๕. ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อ
จัดท�ำแผนที่แม่บทเพื่อจัดท�ำแผนที่
ภาษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ำรวจ
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้ตั้งแต่ร้อยละ
๗๐ ขึ้นไป ของแปลงที่ดินจากแผนที่
แม่ บ ทตามโครงการจั ด ท� ำ แผนที่
ภาษี ฯ ของแต่ ล ะองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๕
๓
๑
๐

๕

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

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนแปลงที่ดินที่คัดลอกลง ผ.ท. ๑ X ๑๐๐
จ�ำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๒. ผ.ท.๑ คือ แบบส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ได้จัดท�ำแผนที่แม่บท
ตามโครงการจัดท�ำแผนที่ภาษีฯ จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้
๔. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๕. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องออกส�ำรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.๒
ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการประกอบการค้าจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.๓
๒. การตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ . มีจำ� นวนแปลงทีด่ นิ
จากข้อมูลแผนที่แม่บท แต่ละแผนตามโครงการจัดท�ำแผนที่ภาษีฯ
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ให้ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกี ารส�ำรวจข้อมูล
ภาคสนามได้เป็นร้อยละเท่าไรของจ�ำนวนแปลงทีด่ นิ ทัง้ หมดตามข้อ ๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนแปลงที่ดินส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม X ๑๐๐
จ�ำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๒. ผ.ท.๑ คือ แบบส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
๓. ผ.ท.๒ คือ แบบส�ำรวจเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
๔. ผ.ท.๓ คือ แบบส�ำรวจเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
๕. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๖. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ำรวจ ๓
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้ตั้งแต่ร้อยละ
๓๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ ของแปลงทีด่ นิ จาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ำรวจ ๒
ข้ อ มู ล ที่ ดิ น (ผ.ท.๑) ได้ น ้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละ ๓๕ ของแปลงที่ ดิ น จาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔. ยังไม่ได้ดำ� เนินการ
๑
๕๖. ผลการส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนที่ แ ม่ บ ทเพื่ อ จั ด ท� ำ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของแปลงที่ดินจาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่
ร้อยละ ๓๕ – ๖๙.๙๙ ของแปลง
ที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการ
จัดท�ำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามได้น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ ของแปลงที่ดินจาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔. ยังไม่ได้ดำ� เนินการ

๕

๓

๑

๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
การตรวจสอบข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�ำทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (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�ำระภาษีว่าได้มี
การบันทึกข้อมูลการช�ำระภาษี (รับยื่นแบบประเมิน และช�ำระภาษี)
และได้มีการติดสลิปสีเขียวหรือไม่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕๗. การน�ำทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔)
และทะเบียนคุมผูช้ ำ� ระภาษี (ผ.ท.๕)
ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ใช้ในการประเมินทุกรายที่มา ๕
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และ
จ� ำ นวนเงิ น ภาษี ที่ ป ระเมิ น ตรงตาม
ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๒. ใช้ในการประเมินทุกรายทีม่ ายืน่ ๓
แบบแสดงรายการเสียภาษี แต่จำ� นวน
เงินภาษีที่ประเมินไม่ตรงตาม ผ.ท.๔
และ ผ.ท.๕
๓. ใช้ในการประเมินไม่ครบทุกราย ๒
ที่มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
๔. ไม่ได้นำ� ไปใช้ในการประเมินภาษี ๑

ค�ำอธิบาย :
๑. ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละราย
๒. ทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕) คือ ทะเบียนคุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช�ำระภาษีในปีหนึ่ง ๆ (ผ.ท.๕) จะแสดงจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
ช�ำระภาษี ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
๓. ภ.ร.ด.๒ คือ แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
๔. ภ.บ.ท.๕ คือ แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อช�ำระภาษีบ�ำรุงท้องที่
๕. ภ.ป.๑ คือ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
๖. การติดสลิป (SLIP) คือ การท�ำเครื่องหมายด้วยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนคุมผู้ชำ� ระภาษี (ผ.ท.๕)
๗. ในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๘. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕ ๘ . ก า ร ป รั บ ข ้ อ มู ล ท ะ เ บี ย น
๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓) ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ให้เป็นปัจจุบัน
จากผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานคลัง และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. ให้ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ว่ามีการปรับปรุง ๑. ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ๕
ข้อมูลตามแบบ ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่ (ข้อสังเกต) หากมีการปรับ ทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) เป็นปัจจุบนั
ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จะมีข้อมูลการปรับปรุง ดังนี้
๒. ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
๒.๑ มีรหัสแปลงที่ดินรหัสใหม่ขึ้นมา เช่น รหัสที่ดินเดิมเป็น ทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) แต่ไม่เป็น ๓
๐๑A๐๐๑ หากมีการปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น ปัจจุบัน
๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น
๓. ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
๒.๒ จะมีการขีดฆ่าข้อความเดิมด้วยปากกา สีแดงและเขียน ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)
๑
ข้อความใหม่
๔. ไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน
ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละราย
๒. ผ.ท.๑๓ คือ บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล
๓. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๔. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓)
จากผูท้ รี่ บั ผิดชอบจากฝ่ายช่าง และผูบ้ งั คับบัญชาลงลายมือชือ่ รับทราบ
๒. ให้ตรวจสอบจากแผนทีภ่ าษี (ผ.ท.๗) ว่ามีการปรับปรุงข้อมูลตาม
แบบรายงาน ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) หมายถึง แผนที่ท่ีแสดงข้อมูลระวางที่ดิน
หลักเขตปกครอง แนวเขตปกครอง การแบ่งเขต (Zone) การแบ่ง
เขตย่อย (Block) การจัดท�ำรูปแปลงที่ดิน การจัดท�ำต�ำแหน่งโรงเรียน
๒. ผ.ท.๑๓ คือ บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล
๓. หากมีการปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) จะมีรหัสแปลงที่ดิน
ทีม่ รี หัสใหม่ขนึ้ มา เช่น รหัสทีด่ นิ เดิม เป็น ๐๑A๐๐๑ หากมีการปรับปรุง
ข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น
๔. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๕. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ได้ช�ำระภาษี ๓ เรื่อง ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
๒๕๖๒ แล้วน�ำมาค�ำนวณเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระ
ภาษี (ผ.ท.๕)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๕๙. การปรั บ ข้ อ มู ล แผนที่ ภ าษี
(ผ.ท.๗) ให้เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี (ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน
๒. ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี (ผ.ท.๗) แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
๓. ไม่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)
๔. ไม่มีข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)

๕
๓
๑
๐

๖๐. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ผูเ้ สียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีปา้ ย
และภาษีบำ� รุงท้องที่
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เสียภาษี ปี ๖๒ – ปี ๖๑ X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้เสียภาษีปี ๖๑
๒. ผ.ท.๕ คือ ทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษีโดยนับจ�ำนวนผู้ที่ได้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แล้ ว น� ำ มาค� ำ นวณเพื่ อ
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เสียภาษีปี ๖๒ – ปี ๖๑ X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้เสียภาษี ปี ๖๑
๒. ผ.ท.๕ คือ ทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหนี้ผู้ค้างช�ำระเกิน ๓ ปี เทียบกับ
รายละเอียดผู้ช�ำระภาษี (กค.๑) หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ช�ำระภาษี
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

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕
๑๐ ขึน้ ไปหรือเก็บภาษีได้ครบจ�ำนวน
ผู้เสียภาษี ปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓
๕.๐๐ – ๙.๙๙
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑
๑.๐๑ - ๔.๙๙
๔. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๐
ร้อยละ ๑.๐๐

๖๑. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ผู ้ เ สี ย ภ า ษี ค่า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ใบอนุ ญ าต ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๑๐ ขึ้นไป หรือเก็บได้ครบจ�ำนวน
ผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๐ - ๙.๙๙
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๑.๐๑ - ๔.๙๙
๔. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๐๐
๖๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีลกู หนีผ้ คู้ า้ งช�ำระภาษีเกินกว่า ๓ ปี
เป็ น อั ต ราร้ อ ยละของผู ้ ช� ำ ระภาษี
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

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเกิน ๓ ปี X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี ๖๒
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี (นับย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ลงไป)
๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนลูกหนีผ้ ชู้ ำ� ระภาษีเกีย่ วกับรายละเอียดลูกหนี้
ผู้ค้างช�ำระปี ๒๕๖๑ กับปี ๒๕๖๒
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
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนลูกหนี้ที่ค้างช�ำระปี ๖๒ – ปี ๖๑) x ๑๐๐
จ�ำนวนลูกหนี้ที่ค้างช�ำระปี ๖๑
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของภาษี
๓ เรือ่ ง (ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบำ� รุงท้องที่ และภาษีปา้ ย) แล้วน�ำ
มาค�ำนวณเพือ่ เปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผูช้ ำ� ระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ 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�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๖๓. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีลูกหนี้ผู้ค้างช�ำระภาษีลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาเป็นอัตราร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ลดลงร้อยละ ๑ ขึ้นไป หรือไม่มี
ลูกหนี้ค้างช�ำระ
๒. ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ – ๑.๐๐
๓. ไม่ลดลง
๔. ไม่ลดลงและลูกหนี้เพิ่มขึ้น

๕
๓
๑
๐

๖๔. การเพิม่ ขึน้ โดยรวมของจ�ำนวน
เงินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีปา้ ย
ภาษีบำ� รุงท้องทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บภาษีได้ครบ
จ� ำ นวนจ� ำ นวนผู ้ อ ยู ่ ใ นข่ า ยที่ ต ้ อ ง
เสียภาษี
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๐.๐๑ – ๓.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 13

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. กรณีที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บภาษีกรณีประสบ
สาธารณภัย ให้คดิ ร้อยละจากยอดทีเ่ หลือจากการยกเว้นหรือลดหย่อน
แล้วก่อนน�ำไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามียอดเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
เท่าใด (ให้ส่งประกาศของจังหวัดที่ยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บ
ภาษีแนบประกอบการรายงานผลคะแนนให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด้วย)
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฯ
ให้ใช้ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรั บ จริ ง ประกอบงบทดลอง ประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑
และ ๒๕๖๒ ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ำมาค�ำนวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (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�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๑
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
จ� ำ นวนเงิ น ที่ จั ด เก็ บ ได้ จ ากรายรั บ จริ ง ประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กับจ�ำนวนเงิน ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษี
และค่าธรรมเนียมจากทะเบียนคุมผูช้ ำ� ระภาษี (กค.๑) หรือทะเบียนคุม
ช�ำระภาษี (ผท.๕) โดยน�ำมาค�ำนวณ เพื่อเปรียบเทียบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ 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

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๖๕. การเพิม่ ขึน้ โดยรวมของจ�ำนวน
เงิน ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตได้ครบจ�ำนวนจ�ำนวน
ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๐.๐๑ – ๓.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐

๖๖. สัดส่วนจ�ำนวนเงินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำ� รุงท้องที่
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพ
ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ที่ จั ด เก็ บ ได้ โ ดยรวมต่ อ
จ�ำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระ
ภาษีทั้งหมดในปีงบประมาณ 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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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

ค�ำอธิบาย :
สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษี ปี ๖๒
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำงบประมาณ ข้อ ๖๗ – ๗๐ จ�ำนวน ๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำงบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด และบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เกิดความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความสมดุลในข้อ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/เพิ่มเติม
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๒๕๖๒
ต่อสภาท้องถิ่น
๒. รายงานการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ข้อมูลจากระบบ E-LAAS
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. เสนอก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๕
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กร ๒. เสนอภายใน ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๓
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ๒๕๖๑
๓. เสนอภายใน ๑๖ สิงหาคม – ๓๑ ๑
และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือมีการขอขยาย
ระยะเวลา
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. เสนอตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๐
ค�ำอธิบาย :
๑. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณทีส่ ภาท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ำกิ่งอ�ำเภออนุมัติ ตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงงบประมาณด้วย
๒. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย : เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ�ำปีแล้ว ให้เจ้า
หน้าทีง่ บประมาณรวบรวม และจัดท�ำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น�ำ
เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

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

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปี
๒. หนังสือและประกาศรายงานการรับ-จ่าย
เงินประจ�ำปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ก�ำกับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๙ และ ข้อ ๔๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
ส�ำเนางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม : ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดส่งส�ำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ส� ำ หรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
ให้ส่งนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลา
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ
โดยเปิดเผยเพือ่ ให้ประชาชนทราบ ณ ส�ำนักงาน/
ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่
๑ ตุลาคม และส่งส�ำเนางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้กำ� กับดูแล และจัดท�ำ
ประกาศรายงานการรั บ -จ่ า ยเงิ น ประจ�ำ ปี ง บประมาณ
หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ก�ำกับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๕
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ใช้ทันได้วันที่ ๑ ตุลาคม /ส่งส�ำเนางบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว
ส่งให้ผู้ก�ำกับดูแลภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�ำ
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�ำปีสิ้นสุดงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้กับผู้ก�ำกับดูแล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศ
๒. จัดท�ำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๓
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ใช้ทนั ได้วนั ที่ ๑ ตุลาคม/ส่งส�ำเนางบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผกู้ ำ� กับ
ดูแลภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ประกาศ/จัดท�ำประกาศรายงาน
การรับจ่ายเงินประจ�ำปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้
กับผู้ก�ำกับดูแล ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๓. จัดท�ำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๑
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ใช้ทนั ได้วนั ที่ ๑ ตุลาคม/ส่งส�ำเนางบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผกู้ ำ� กับ
ดูแลเกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�ำประกาศรายงาน
การรั บ จ่ า ยเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ส่งให้กับผู้ก�ำกับดูแล เกิน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖๙. การตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ ๑. เกินร้อยละ ๑๕.๐๐ ขึ้นไป
๓
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๒. เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕.๐๐
๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ๓. เกินร้อยละ ๕.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐
๔. ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐
๐
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
- สูตรการค�ำนวณ
งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง x ๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำ� นาจ
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๓. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ก�ำกับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ และ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น การโอนงบประมาณ
จากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค
ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้คำ� นวณเป็นเกณฑ์การให้คะแนน
ทั้งหมด)
๒. กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ตอ้ งน�ำมานับเกณฑ์การให้คะแนน
๓. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด�ำเนินการเองไม่ต้องน�ำมานับเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๐. การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณี
โอนตามนโยบายรั ฐ บาล และ
การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซือ้
จัดจ้าง)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย ไม่เกิน ๔ รายการ
๒. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย ๕ - ๗ รายการ
๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย ๘ - ๑๐ รายการ
๔. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย เกินกว่า ๑๐ รายการ

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐

๓๕

หน่วยที่ ๓ การพัสดุ ข้อ ๗๑ – ๗๗ จ�ำนวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : เพื่อให้การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�ำนึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน
การด�ำเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๗๑. การตรวจรั บ พั ส ดุ ง านจ้ า งก่ อ สร้ า ง
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จะต้ อ งตรวจผลงาน ภายใน ๓ วั น ท� ำ การ
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั บ แต่ วั น ที่ ป ระธานกรรมการได้ รั บ ทราบ
๓. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่งมอบงาน
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกัน ๕
๕. ใบตรวจรั บ พั ส ดุ ข องคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ตรวจผลงาน น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ นับแต่
ในงานจ้างก่อสร้าง
ประธานได้รับทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๑๕ ของโครงการก่อสร้างทั้งหมด และ
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีโครงการที่เหลือตรวจรับ ไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. ทุกโครงการทีอ่ ยูใ่ นหมวดครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และการใช้เงินสะสม
๒. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้องตรวจรับ
ภายใน ๓ วันตามเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งกรณีงานที่เป็น
ไปตามสัญญาและไม่เป็นไปตามสัญญา
๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๕. ใบตรวจรั บ พั ส ดุ ข องคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘
ค�ำอธิบาย :
๑. ทุ ก โครงการที่ อ ยู ่ ใ นหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม
๒. การจดบั น ทึ ก สภาพการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ รายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
จะต้องมีการบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ๑) ผู้รับจ้าง
๒) เหตุการณ์แวดล้อมรายวัน ๓) ผลการปฏิบัติงาน และ
๔) การหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน
๓. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทุกงานจ้างในหมวดครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รว่ มกันตรวจ ๓
ผลงานภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกัน ๑
ตรวจผลงานภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่ประธาน
ได้รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการใน
งานก่อสร้าง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รว่ มกันตรวจ ๐
ผลงานเกิน ๓ วันท�ำการ นับแต่ประธานได้รับ
ทราบการส่งมอบ
๗๒. การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ รั บ จ้ า ง
โดยผูค้ วบคุมงานได้จดั ท�ำรายงานผลการปฏิบตั ิ
งานของผู ้ รั บ จ้ า งตามสั ญ ญาในวั น ก� ำ หนด
เริม่ งานและในวันทีก่ ำ� หนดส่งมอบงานแต่ละงวด
โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน
จ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่
วันถึงก�ำหนดนั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. รายงานให้ ท ราบ ไม่ เ กิ น ๒ วั น ท� ำ การ
ทุกโครงการ
๒. รายงานให้ ท ราบภายใน ๓ วั น ท� ำ การ
ทุกโครงการ
๓. รายงานให้ ท ราบภายใน ๓ วั น ท� ำ การ
แต่ไม่ทุกโครงการ
๔. รายงานเกิน ๓ วันท�ำการ หรือไม่รายงาน

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. การจ่ายพัสดุและการบ�ำรุงรักษาพัสดุน�ำไปสู่ผลและ
การติดติดตามผลให้เกิดการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี
๒. การจ่ายพัสดุ : ให้หวั หน้าหน่วยพัสดุทมี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับ
การควบคุมพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผูส้ งั่ จ่ายพัสดุ และผูส้ งั่ จ่าย
พัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย
๓. การบ�ำรุงรักษา : ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุม
ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท�ำแผนการซ่อมบ�ำรุง
ที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ำรุงด้วย ในกรณี
ทีพ่ สั ดุเกิดการช�ำรุด ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการซ่อมแซม
ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการ
เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาต
ให้ถ่ายเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๓. การตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพสั ดุใดหมดความจ�ำเป็น ให้แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบพั ส ดุ แ ละรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันท�ำการ
นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๒๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๒. เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๓๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๓. เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง
ภายหลัง ๓๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๔. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

๕

๓

๑

๐

๗๔. การประหยั ด งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธแี ละมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซือ้ จัดจ้าง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มี เ งิ น เหลื อ จ่ า ย จากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๒. มี เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
มากกว่าร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๓. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ ๕
๔. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. จัดซือ้ จัดจ้างทุกโครงการทีอ่ ยูใ่ นหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ และ
การใช้จ่ายเงินสะสม
๒. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็น
โครงการให้นับเป็น ๑ โครงการ/กิจกรรม
๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. ระบบ e-GP (electronic Government
Procurement) หมายถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒. ในกรณี ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การในระบบ e-GP
ครบทุกงาน ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนน
๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ขอ้ มูลการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ
อื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน

๗๕. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก และสาระส�ำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีทไี่ ม่ได้ดำ� เนินการในระบบ
e-GP ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก และสาระส�ำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ล�ำดับที่
๒. เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี/เลขประจ�ำตัวประชาชน
๓. ชื่อผู้ประกอบการ
๔. รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕. จ�ำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
๖. เอกสารอ้างอิง
๗. เหตุผลสนับสนุน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เผยแพร่ครบทุกไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๒. เผยแพร่สามไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๓. เผยแพร่สองไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๔. เผยแพร่หนึง่ ไตรมาส หรือไม่ครบทุกองค์ประกอบ
๗๖. กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศเผยแพร่ราคา
กลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์
อย่างน้อย ๒ เว็บไซต์ขนึ้ ไปตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่มากกว่า
ที่ก�ำหนด
๒. ด�ำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่ตามที่
ก�ำหนด
๓. ด�ำเนินการแต่ไม่ครบทุกโครงการหรือเผยแพร่
ไม่ครบตามที่กำ� หนด
๔. ไม่ได้ดำ� เนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. มากกว่าทีก่ ำ� หนดของการเผยแพร่ ๒ เว็บไซต์ (เว็บไซต์หลัก ได้แก่
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด/จังหวัด/อ�ำเภอ ฯลฯ
๒. หลักการการเปิดเผยและเผยแพร่ ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
๓) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) สัญญา
๓. กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงิน
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตัดฐานการประเมิน
๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
๓. เอกสารที่ได้รับการเห็นชอบราคากลางจากผู้บริหารท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�ำหรับเปรียบเทียบ
ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางก�ำหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชี
กลางจัดท�ำ
(๓) ราคามาตรฐานที่ส�ำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่น
ก�ำหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่ เ คยซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐนั้น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๗๗. การด�ำเนินการเกีย่ วกับราคากลาง
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนด
ราคากลาง
๒. คณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
มีการประชุมเพื่อก�ำหนดราคากลาง
๓. มีการขออนุมตั เิ ห็นชอบราคากลาง
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕๐

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�ำบัญชี และรายงานการเงิน ข้อ ๗๘ – ๘๗ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดท�ำบัญชี และรายงานการเงินเป็นปัจจุบันในระบบ e-LAAS
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๗๘ – ๘๒ จ�ำนวน ๕ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจ�ำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒. ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
๓. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ถา่ ยเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ค�ำอธิบาย :
การค�ำนวณ : ร้อยละของจ�ำนวนงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายได้
จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง
ประกอบด้วย
๑. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�ำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจ�ำเดือนเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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�ำอธิบาย :
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผน

๒๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๘. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัต/ิ
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๕ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๕ – ๘๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐

๗๙. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ก ารจั ด ท� ำ แผนการใช้ จ ่ า ยเงิ น
ต่อหน่วยงานคลังทุก ไตรมาส และ
เบิกจ่ายเงิน ๔ ประเภท (ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ประเภทค่าตอบแทน
๒. ประเภทค่าใช้สอย
๓. ประเภทค่าวัสดุ
๔. ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เกณฑ์การให้คะแนน :
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. เป็ น ไปตามแผน ๔ ประเภท ๕
ได้ร้อยละ ๘๐
๒. เป็นไปตามแผน ๓ ประเภท ๓
ได้ร้อยละ ๘๐
๓. เป็นไปตามแผน ๑ - ๒ ประเภท ๑
ได้ร้อยละ ๘๐
๔. ไม่มีการด�ำเนินการหรือไม่เป็น ๐
ไปตามแผน
๘๐. การกันเงินงบประมาณรายจ่าย
๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
ประจ�ำปีและงบประมาณรายจ่าย
๒. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันใน
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ หมวดครุภณ
เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจ�ำปี และงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายเพิ่มเติม
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน :
๕
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑. ไม่มีการกันเงิน
๓
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๒. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๕
๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙
๓. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
๐
๔. กันเงินเกิน ร้อยละ ๑๐
ค�ำอธิบาย :
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ตามสัญญาจ้าง
๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของ
๑. ใบตรวจรับพัสดุ (ตรวจเอกสารจริง)
หน่วยงานผู้เบิกอย่างช้าไม่เกิน ๕
๒. ใบตรวจรับงาน (ตรวจเอกสารจริง)
วัน นับจากวันทีไ่ ด้ตรวจรับทรัพย์สนิ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือตรวจรับงานถูกต้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน :
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑. วางฎีกาใน ๕ วันนับจากวันที่ ๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ได้ตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงาน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๗
ถูกต้อง
๒. วางฎีกาเกิน ๕ วันนับจากวันที่ ๐
ค�ำอธิบาย :
ได้ตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงาน
ดูจากวันที่กรรมการได้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงาน
ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรวดเร็ว
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ย หรื อ สรุ ป รายงานการเบิ ก จ่ า ยภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไม่รวมการกันใบเหลื่อมปี)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่าย x ๑๐๐
จ�ำนวนใบที่ก่อหนี้ตามสัญญา
๒. มิใช่รายจ่ายประจ�ำ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๒. การใช้ จ ่ า ยงบประมาณราย
จ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่ ง ก่อ สร้ า ง พิ จ ารณาจากการ
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�ำทบัญชี และรายงานการเงิน ข้อ ๗๘ - ๘๗ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ
๒. การจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๘๓ – ๘๗ จ�ำนวน ๕ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๓. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท�ำ
บันทึกเสนอรายงานการเงินประจ�ำเดือน
รายงานการเงิ น ประจ� ำ เดื อ นเสนอผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข เกณฑ์การให้คะแนน :
๕
๑. ภายใน ๕ วันท�ำการ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ๒. ภายใน ๖ - ๑๐ วันท�ำการ
๑
๓. ภายใน ๑๑ - ๑๕ วันท�ำการ
ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ๔. เกินกว่า ๑๕ วันท�ำการ
ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๔๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดท�ำรายงานการเงิน
ประจ�ำเดือน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารมีขอ้ มูลใช้ในการบริหารงานต่อไป
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานประมาณการรายรั บ -รายจ่ า ยจากระบบ
e-LAAS ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
๒. รายงานการโอนงบประมาณการโอนเปลีย่ นแปลง/การ
แก้ไข ค�ำชีแ้ จงงบประมาณ จากระบบ e-LAAS ทีเ่ มนูระบบ
งบประมาณ > รายงาน > การโอนเปลี่ยนแปลง/การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงงบประมาณ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗
ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็น
หลักการส�ำคัญที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความจ�ำเป็น ต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณรายจ่าย ที่ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี หรืองบประมาณอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรให้ดำ� เนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี การศึกษา หรือ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
แสดงเหตุผล ความจ�ำเป็น หรือความเหมาะสม โดยค�ำนึง
ถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส
๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบด้านรายรับจากสมุดเงินสดรับ/ทะเบียน
รายรับที่บันทึกบัญชีมือ
๒. น�ำไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดรับ/ทะเบียนเงิน
รายรับ ที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูล
รายรับ> สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่าง ๆ > สมุดเงินสดรับ/
ทะเบียนเงินรายรับ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น 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

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๔. การจั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๕
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๑ วัน
ท�ำการ นับจากวันที่ผู้มีอำ� นาจอนุมัติ/เห็นชอบ
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๓
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๓ วัน
ท�ำการนับจากวันที่ผู้มีอำ� นาจอนุมัติ/เห็นชอบ
๓. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๑
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๕ วัน
ท�ำการ นับจากวันที่ผู้มีอำ� นาจอนุมัติ/เห็นชอบ
๔. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๐
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ เกิน ๕ วันท�ำการ
นับจากวันที่ผู้มีอำ� นาจอนุมัติ/เห็นชอบ

๘๕. การด�ำเนินการรับ และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-LAAS
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ใบน�ำส่งเงิน และใบส�ำคัญสรุปใบน�ำส่งเงินจาก
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ
ครบถ้วน ในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ใบน�ำส่งเงิน และใบส�ำคัญสรุปใบน�ำส่งเงินจาก
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ
คู่กับเอกสารในมือ ครบถ้วน ในปี ๒๕๖๒ จนถึง
ปัจจุบัน

๕

๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ ๓. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน ๑
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบน� ำ ส่ ง เงิ น และใบส� ำ คั ญ สรุ ป ใบน� ำ ส่ ง เงิ น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ
ไม่ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
๔. ไม่มกี ารออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับ ๐
เงิน ใบน�ำส่งเงิน และใบส�ำคัญสรุปใบน�ำส่งเงิน
จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีมีการด�ำเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบ ตามวัน เวลาจริง
๒. กรณีบันทึก หมายถึง การน�ำข้อมูลการรับเงินมาด�ำเนินการในระบบย้อนหลัง
๓. คณะท�ำงาน ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. e-LAAS : e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรียกย่อว่า อี-ลา-แอส หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจัดท�ำข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย จ่ายเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้าง ที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดท�ำเช็คเพื่อให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งท�ำให้ผู้จัดสรรงบประมาณและผู้ใช้จ่าย
งบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดท�ำขึ้นเพื่อ
รองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น รวมถึง
การบริหารงบประมาณทีส่ ะดวกรวดเร็ว ซึง่ ระบบดังกล่าวสามารถเชือ่ มโยงข้อมูลในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สอดคล้องกับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ ส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)
๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๖. การด�ำเนินการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูล
๑. ตรวจสอบด้านรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่าย
ในระบบ e-LAAS
๒. น�ำไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดจ่ายทะเบียนต่างๆ เกณฑ์การให้คะแนน :
ทีบ่ นั ทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ทีเ่ มนู ระบบข้อมูลรายรับ> ๑. จั ด ท� ำ ฎี ก า และรายงานการจั ด ท� ำ เช็ ค / ๕
สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ > สมุดเงินสดจ่าย
ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสาร
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ในระบบ ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ ๒. จั ด ท� ำ ฎี ก า และรายงานการจั ด ท� ำ เช็ ค / ๓
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) โดยใช้เอกสาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ในระบบ คูก่ บั เอกสารในมือ ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕
จนถึงปัจจุบัน
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ ๓. จั ด ท� ำ ฎี ก า และรายงานการจั ด ท� ำ เช็ ค / ๑
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสาร
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในระบบ ไม่ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒
๔. ไม่มีการจัดท�ำฎีกา และรายงานการจัดท�ำ ๐
เช็ค/ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีมกี ารด�ำเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบตามวัน
เวลาจริง
๒. กรณี บั น ทึ ก หมายถึ ง การน� ำ ข้ อ มู ล การจ่ า ยเงิ น
มาด�ำเนินการในระบบย้อนหลัง
๓. คณะท�ำงานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ณ วันที่
เข้าตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดท�ำงบแสดงฐานะ
การเงินประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-LAAS ทีเ่ มนูระบบ
บัญชี > รายงานงบการเงิน> รายงานประจ�ำปี > งบแสดง
ฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ>งบแสดงฐานะการเงิน
๒. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ทีเ่ มนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน> รายงานประจ�ำปี >
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น 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. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๘๗. การปิดบัญชีและจัดท�ำงบแสดงฐานะการ
เงินประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
มีการด�ำเนินการ 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�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี ๒๕๖๒
แต่งบทดลอง หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไม่ถูกต้อง

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบที่ท�ำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน
ทั่วไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอจากรายการค้าทุกรายการผล
รวมด้านเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บัญชีหลังจากผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชี
แยกประเภทแล้ว ขั้นต่อไปคือ การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทโดยทั่วไปนิยม หาด้วยดินสอ (Pencil Footing) เพื่อป้องกัน
การผิดพลาด และหากต้องการแก้ไขก็จะท�ำได้โดยสะดวก
๒. การหายอดคงเหลือ (๑) หายอดรวม ทางด้านเดบิตและเครดิตของบัญชีทุกบัญชี ในแยกประเภท (๒) น�ำยอดรวมทั้งสองด้านมาลบ
เพื่อหายอดคงเหลือ (๓) น�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปเขียนไว้ทางด้านที่เหลืออยู่คือด้านที่มากกว่า
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๕ บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๘ – ๘๙ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนต�ำบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจ�ำ ในการได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงมี พึงได้
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๘. การส่งเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จ
๑. ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ บ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครบถ้วน
๒. รายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญฯ (ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
ถู ก ต้ อ งตามอั ต ราและระยะเวลาที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายก�ำหนด
๑. พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ๑. จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายในระยะ ๕
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘
เวลาที่ก�ำหนด (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)/
หรือไม่ต้องจัดส่งเนื่องจากองค์กรปกครอง
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ ส่วนท้องถิ่นมีภาระที่จะต้องจ่ายบ�ำเหน็จ
ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
บ�ำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องจัดส่ง
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ และต้องรายงานจังหวัด เพือ่ ขอโอนเงินเพิม่
ว ๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประจ�ำปีงบประมาณ
ค�ำอธิบาย :
๒. จั ด ส่ ง ครบถ้ ว น แต่ เ กิ น ระยะเวลา
๑. การส่งเงินสมทบให้คำ� นวณจากประมาณ การรายรับตามข้อ ที่กฎหมายก�ำหนด
๓
บัญญัต/ิ เทศบัญญัตขิ องงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ๓. จัดส่งแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน โดยส่งเกิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องน�ำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี หรือส่งขาดไม่เกิน ๑๐๐ บาท
๑
ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมค�ำนวณ กรณีส่งเงินครบถ้วน ๔. ยังไม่ได้จัดส่ง หรือส่งแล้วโดยส่งเกิน
ถูกต้องให้รวมหมายถึง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงิน หรือส่งขาด เกินกว่า ๑๐๐ บาท ขึ้นไป
๐
สมทบขาดหรือเกิน ไม่ถงึ ๑ บาท (ตัง้ แต่ ๐.๐๑ บาท ถึง ๐.๙๙ บาท)
ให้ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง
๒. มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ
ที่ต้องจัดส่ง หมายถึง กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิและ
จ�ำนวนเงินที่หักไว้จ่ายไม่เพียงพอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอโอนเงิ น จากกองทุ น ฯ โดยท� ำ หนั ง สื อ รายงานผ่ า นจั ง หวั ด
พร้อมจัดส่งหลักฐานการขอโอนเงิน ก.บ.ท.
๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๙. การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จ
ส�ำเนาใบโอนหรือส�ำเนาเช็ค/ดราฟท์ (Draft)/ใบเสร็จรับเงิน บ�ำนาญส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ส่วนท้องถิ่น ย้อนหลัง ๕ ปี (ประจ�ำ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
๑. พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
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

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จั ด ส่ ง ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งเป็ น ประจ� ำ ๕
ทุกปี ไม่มีค้างส่ง
๒. จัดส่งเป็นประจ�ำทุกปี แต่มียอดค้าง ๓
ส่วนที่ขาด และน�ำส่งส่วนที่ขาดภายใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ
๓. ค้างส่งส่วนที่ขาด ๑ ปีงบประมาณ
๑
๔. ค้างส่งส่วนทีข่ าดเกิน ๑ ปีงบประมาณ ๐

ค�ำอธิบาย :
๑. เช็ค : หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจ�ำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือ
ให้ใช้ตามค�ำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
๒. ดราฟต์ (Draft) : ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ดราฟท์ (Draft) นั้น คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือ
ช�ำระเงินค่าสินค้า ต่าง ๆ โดยก�ำหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารงซื้อส�ำคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือ ดราฟท์ (Draft)
๓. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : ตราสารซึ่งปราศจากเงื่อนไข ซึ่งบุคคลหนึ่งคือผู้สั่งจ่ายให้ผู้จ่าย (เช่นธนาคาร) จ่ายเงินให้กับผู้มีชื่อ
ที่ระบุในตราสารนั้นหรือผู้ถือตราสารนั้น ตามจ�ำนวนเงินและในเวลาที่ระบุในตราสารนั้น
๔. ตั๋วแลกเงินธนาคาร (Bank Draft) : ตั๋วแลกเงินที่มีค�ำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของธนาคารหนึ่ง สั่งให้ธนาคารอีกแห่งหนึ่ง จ่ายเงิน
แก่บุคคลที่สาม เมื่อทวงถาม
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ข้อ ๙๐ – ๙๔ จ�ำนวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๐. การทั ก ท้ ว งด้ า นการ
๑. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ ส�ำนักงาน พั ส ดุ ป ระจ� ำ ปี ง บประมาณ
การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
๒. บั น ทึ ก รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี หรื อ รายไตรมาส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ไม่มี
๓
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. มี ๑ เรื่อง
๑
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. มี ๒ เรื่อง
๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอง ๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๔
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
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�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน /จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท�ำขึ้นเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๙๑. การทักท้วงด้านการจัดท�ำ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และงบประมาณรายจ่ า ย
เพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑ เรื่อง
๓. มี ๒ เรื่อง
๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๙๒.การทักท้วงด้านการจัดเก็บ
รายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑ เรื่อง
๓. มี ๒ เรื่อง
๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๙๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๔
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
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�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อทักท้วงและการด�ำเนินการตามข้อทักท้วงของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/จังหวัด/บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
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�ำอธิบาย :
๑. การนับวันทีด่ ำ� เนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยทีต่ รวจสอบและด�ำเนินการ
แจ้งให้ทราบ ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
๒. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๓. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๔. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๓. มี ก ารทั ก ท้ ว งด้ า น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จากหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑-๒ เรื่อง
๓. มี ๓-๔ เรื่อง
๔. มี ๕ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๙ ๔ . มี ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร
ตามข้อทักท้วงของหน่วยที่
ตรวจสอบและด� ำ เนิ น การ
แจ้งให้ทราบครบ ทุกเรื่อง
(ด้ า นงบประมาณ/พั ส ดุ /
การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บ
รายได้)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการภายใน ๖๐ วัน
๒. ด�ำเนินการภายใน ๙๐ วัน
๓. ด�ำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
๔. ด� ำ เนิ น การแต่ ไ ม่ ค รบ
ทุกเรือ่ งหรือไม่มกี ารด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ด้านที่ ๓ การบริหารการเงินและการคลัง ข้อ ๔๕ - ๙๔
หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ข้อ ๔๕-๕๐
หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำงบประมาณ ข้อ ๖๗-๗๐
หน่วยที่ ๓ การพัสดุ ข้อ ๗๑-๗๗
หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๗๘-๘๗
หน่วยที่ ๕ บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๘-๘๙
หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ข้อ ๙๐-๙๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ข้อ ๔๕-๖๖ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชรินทร์ สัจจามั่น
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
					
โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๙๘
๒. ว่าที่ ร.ต. ปริวรรต สมณะ นิติกรช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๕๐ ๒๐๖๕
๓. นายผจญ มหัญตปัญญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญ โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐
ข้อ ๖๗-๗๐ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อ�ำนวยการกล่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นายธีรเณศ แสงแป้น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒
ข้อ ๗๑-๗๗ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นางสาวศิลิกา การดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำ� นาญการ โทร. ๐๘ ๓๕๗๐ ๑๗๙๙
๓. นายธีรเณศ แสงแป้น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒
ข้อ ๗๘-๘๒ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
					
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำ� นาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๔๒๐๑
๓. นายธีรเณศ แสงแป้น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
ข้อ ๘๓-๘๗ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
					
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำ� นาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
๓. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำ� นาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑, ๑๖๐๘
ข้อ ๘๘-๘๙ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบ�ำเหน็จบ�ำนาญและสวัสดิการ
					
โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๙๘๘๓
๒. นางพิศมัย ศรีเมือง
นักวิชาการคลังช�ำนาญการ โทร. ๐๘๙ ๔๔๘๕ ๙๔๖๒
๓. นางฐาปณีย์ แก้วพัตร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ 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�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๕๐ ๒๐๖๕
๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำ� นาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๔๒๐๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐ , ๑๕๒๔
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แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ (รวม ๘๕ ข้อ) ข้อ ๙๕ - ๑๗๙
จ�ำนวน ๔๒๕ คะแนน
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๑๒ ๑๑ ๑๔
๓๓ ๒๔ ๓๓
๗
๗
๗

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๑๔
๓๓
๗

ข้อ
๑๔
๓๓
๗

ข้อ
๑๓
๓๑
๗

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๘

๘

๘

๘

๘

๘

๑๒

๙

๒๐

๒๐

๑๘

๑๗

๗๕

๖๒

๘๕

๘๕

๘๓

๗๙

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน		
(......................................................)				

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๗๐

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการในการจัดหา รักษา และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน และทางเท้า น�้ำประปา
รวมถึงการควบคุมอาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ
คะแนนเต็ม
๓๕
คะแนนที่ได้
๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า ข้อ ๙๕ - ๑๐๑ จ�ำนวน ๗ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๕. การจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสายที่อยู่ใน ถนนในความรับผิดชอบขององค์กร
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ) เพือ่ ทราบจ�ำนวนถนน ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�ำปีโดยจัดล�ำดับการตรวจสอบ ๑. มี ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี ท ะเบี ย น
ตามความจ�ำเป็น
ประวั ติ ถ นน ขององค์ ก รปกครอง
๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
๔. บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏ ข้อสั่งการของผู้บริหาร ๒. มีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
ลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ
ถนนประจ�ำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
๕. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการ บัญชีทะเบียนประวัตถิ นนขององค์กร
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับการ
๖. ให้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบัญชี อนุมัติตามแผน
พัฒนาถนนด้วย (ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด)
๓. มี ก ารด� ำ เนิ น การตรวจสอบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ถนนครบถ้วน เป็นไปตามแผนการ
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ตรวจสอบถนนประจ�ำปีที่ก�ำหนด
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. รายงานผลการตรวจสอบให้
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ผู้บริหารรับทราบผลการตรวจสอบ
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตามแผนตรวจสอบถนนประจ� ำ ปี
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ และสั่งการ
ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
ค�ำอธิบาย :
๑. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๕
จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐาน ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
การประเมินได้
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๖. ร้ อ ยละของการซ่ อ มแซม/
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนน ทุกสายที่อยู่ใน ปรั บ ปรุ ง /ต่ อ เติ ม ถนน ในความ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )เพือ่ ทราบจ�ำนวนถนน รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามรายงานผลการ
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�ำปี โดยจัดล�ำดับการตรวจสอบตาม ตรวจสอบถนนประจ�ำปี
ความจ�ำเป็น ที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการ
ตรวจสอบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบ ๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓
๔. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๓.๓/
ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น กรณีที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการ
ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�ำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๓. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลีย่ นแปลง เพือ่ เพิม่ เติม หรือขยาย ซึง่ ลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น�ำ้ หนัก เนือ้ ทีอ่ นั เป็น
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการกรณีของการซ่อมแซม
๔. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น กรณีที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการ
ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๕. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�ำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๗. ร้ อ ยละของถนนในความ
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสายที่อยู่ใน รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ท้องถิ่นที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็น
๒. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิน่ (ทถ.๑, ทถ.๓, ทางหลวงท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ
ทถ.๔ , ทถ.๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งเป็นหนังสือพร้อม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ไปยังจังหวัด)
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๑
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ด�ำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. การลงทะเบียนไม่กำ� หนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถด�ำเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่
๓.๑ แบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.๑)
๓.๒ แผนที่แนวเขตทางหลวง (ทถ.๒)
๓.๓ รายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (ทถ.๓)
๓.๔ บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทางหลวง (ถ้ามี)
๓.๕ ส�ำเนาหนังสือ ให้หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออุทิศที่ดิน (ทถ.๔) เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ของ
เจ้าของที่ดิน (ถ้ามี)
๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทางเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มี
เอกสาร ๔ หรือ ๕
๔. การคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจากจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
๕. วิธีการคิดร้อยละ
จ�ำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ในปี ๒๕๖๒ X ๑๐๐
จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. จ�ำนวนของถนนที่ยังไม่ลงทะเบียนทั้งหมด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๘. ร้ อ ยละของถนนในความ
๑) บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวน ถนนทุกสายที่อยู่ใน รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน เป็น
๒) หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ (ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ , ทางหลวงท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ
ทถ.๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ เกณฑ์การให้คะแนน :
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙
๓
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐
๐
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ให้ด�ำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. การคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจากจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่น
๔. วิธีการคิดร้อยละ
จ�ำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐
จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน
๒. รายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง (เป็นการ
ลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
๓. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๒. ไม่รวมถนนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน อุทยาน และพื้นที่เขตทหาร
๓. วิธีการคิดร้อยละ
ความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐
ความยาวของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
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เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๙๙. ร้ อ ยละของความยาวถนน
ลาดยาง/คอนกรี ต ต่ อ ความยาว
ของถนนทัง้ หมดในความรับผิดชอบ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(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. น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐

๕
๓
๑
๐

องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๐. การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
๑. เอกสารหลักฐานการส�ำรวจฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด การโครงสร้ า ง
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐาน
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหรือ
การวิเคราะห์หรือการพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ๕
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ครอบคลุมและมีการน�ำฐานข้อมูลไป
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ใช้ประโยชน์
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ ๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ๓
ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ครอบคลุม แต่ไม่ได้น�ำข้อมูลไปใช้
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ประโยชน์
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูล แต่ไม่ ๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ครบถ้วน ครอบคลุม
ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้าง
ของประชากร จ�ำนวนโครงสร้างพื้นฐานรายประเภท ประวัติการสร้างและซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐานจ�ำแนกรายประเภทและรายปี
๒. การน�ำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�ำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย และวางแผน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชากรทุกกลุ่มที่มาใช้บริการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
๓. โครงสร้างพืน้ ฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพซึง่ ใช้อำ� นวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุง่ เน้นให้สาธารณชนได้ประโยชน์ รวมทัง้
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบขนส่ง ระบบระบายน�ำ้ เป็นต้น
๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๑. ร้อยละของสถานทีส่ าธารณะ
๑. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร
๒. ภาพถ่าย
จัดการของเทศบาลที่มีการด�ำเนิน
๓. รายงานผลการด�ำเนินงาน
งานด้านอารยสถาปัตย์ (Universal
๔. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง
Design)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับ ๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๑
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
สถานที่สาธารณะที่ด�ำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ x ๑๐๐
จ�ำนวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด
๒. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานที่ ที่ประชาชนทุกคนในเทศบาลสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้โดยสถานทีน่ นั้ ๆ ต้องอยูภ่ ายใต้อำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของเทศบาล เช่น ทางเท้า
สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล ส�ำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น
๓. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�ำวันแตกต่างจากบุคคล
ทั่วไปด้วยข้อจ�ำกัดทางร่างกายหัวใจส�ำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน และในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่ หรือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
๒. ไฟฟ้าสาธารณะ ข้อ ๑๐๒ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูล
ตามจุดเสี่ยง
๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
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๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๒. ร้อยละของถนนทุกสายอยูใ่ น
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า
สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ
สามารถใช้งานได้

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

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. จุดเสี่ยง หมายถึง จุดทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายอุบตั เิ หตุ และความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ
เช่น ทางโค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ
๒. ในการก� ำ หนดจุ ด เสี่ ย งควรเน้ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน เช่น การท�ำประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก�ำหนด
จุดเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๓. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนน
ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น ถนนที่ใช้
ในการเดินทางเชื่อมต่อจุดส�ำคัญ ๆ เป็นต้น
๒. สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนทุกสาย
จากมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. บันทึกขออนุมตั แิ ผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม
จุดเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓.๓/
ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง
๕
๒. ติดตัง้ ได้รอ้ ยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ ๓
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๓. ติดตัง้ ได้รอ้ ยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๑
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๔. ติดตัง้ ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ๐
๑๐๓. ร้ อ ยละของถนนทุ ก สาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้ง
ไฟฟ้ า สาธารณะ และสามารถ
ใช้งานได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๔๙.๐๐ – ๕๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๔๙.๐๐

๕
๓
๑
๐

๑๐๔. การดูแลบ�ำรุงรักษา/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุด
เสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี แ ผนการตรวจสอบไฟฟ้ า
สาธารณะและไฟฟ้ า ตามจุ ด เสี่ ย ง
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจ
สอบไฟฟ้ า สาธารณะจากผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
๔. รายงานให้ ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบ
และสั่งการให้มีการปฏิบัติ
๕. มีการด�ำเนินการตามข้อสั่งการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการ
ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมการด�ำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
๒. การบ�ำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพการใช้งานได้ของไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืน
๓. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
๓. น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ข้อ ๑๐๕ – ๑๐๖ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาโดยเครื่ อ งมื อ
ภาคสนามอย่างง่าย
๒. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ได้มาตรฐานน�้ำอุปโภค
บริโภค จากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
๓. ผลด�ำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๒ /
ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๕. การตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ
อุปโภคบริโภคขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ อุปโภค
บริโภคภายใน ๑ ปี
๒. มี ร ายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำประปาด้วยเครื่องมือภาค
สนามอย่างง่าย

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

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ผลการตรวจคุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ ไ ด้
มาตรฐานอุปโภคบริโภค จากหน่วยงาน
ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำ
๔. มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานสื บ เนื่ อ ง
จากการตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบ
อื่น ๆ ที่ใช้งานอยู่
๒. การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาโดยเครือ่ งมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน�ำ้ และน�ำ้ แข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรีน
อิสระคงเหลือในน�้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้ำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ/หรือสุ่มตรวจ
ที่ปลายทาง อย่างสม�่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน
๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�ำเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการด�ำเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้
๔. การตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ หรือ
สุ่มตรวจที่ปลายทาง
๕. ผลด�ำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้ประชาชนทราบหรือด�ำเนินการแก้ไขน�้ำให้มีคุณภาพ
๖. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
ภูมิภาค เช่น ๑) ส�ำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ - ๑๖ ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓) สถาบันการศึกษาที่มี
ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน�้ำ ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง เช่น ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒) กรมอนามัย ๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
เอกชน (ในก�ำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร.๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
สอบถามจากประชาชนผู้ใช้น�้ำประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย
๓ ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๒ /
ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. จะต้ อ งประเมิ น ทุ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลและเทศบาล
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้
๒. วิธีการสุ่มอย่างง่าย
กรรมการ ๔ คน สุ่มตัวอย่าง คนละ ๓ ราย รวมเป็น ๑๒ คน ให้หาค่า
ว่ามีน�้ำเพียงพอตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้ำใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงของ
ปี ๒๕๖๒ (เช่ น ในรอบ ๓๖๕ วั น จะต้ อ งไม่ มี น�้ ำ ประปาแตก
น�้ำหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจ�ำนวน ๑๒ คน เป็นร้อยละ
เช่น น�้ำใช้เพียงพอ ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน
ไม่ไหล ๒๔ ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖
๓. น�้ำประปา รวมถึง น�้ำประปาภูเขา หรือประปาหมู่บา้ น ฯลฯ
๔. น�้ำระบบอื่น เช่น บ่อน�้ำตื้น หรืออื่น ๆ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๖. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน�้ำ
ประปาใช้ ห รื อ น�้ ำ ระบบอื่ น ที่ มี ใ ช้
ปริมาณเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24
ชั่วโมง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
๔. การตรวจสอบอาคาร ข้อ ๑๐๗ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบบันทึกข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท
๒. หนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙ ประเภทให้ด�ำเนินการ
๓. หนังสือรับรองการตรวจสภาพอาคารของเจ้าของอาคาร
๔. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๗.การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
อาคาร ๙ ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทวิ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล อาคาร ๙
ประเภทตามแบบที่ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองก�ำหนด
๒. ท�ำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙
ประเภทให้ด�ำเนินการจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบอาคาร
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. รั บ แจ้ ง ผลการตรวจสภาพ
อาคาร และด�ำเนินการออกใบรับรอง
การตรวจสภาพอาคาร
๔. รายงานผลการด� ำ เนิ น การให้
จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคารสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. อาคาร ๙ ประเภทตาม ม.๓๒ ทวิ ฯ หมายถึง อาคารสูง (อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป)
อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ (อาคารทีม่ พี นื้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันตัง้ แต่หนึง่ หมืน่ ตารางเมตร ขึน้ ไป) อาคารชุมนุมคน (อาคารหรือส่วนใด
ของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่
ห้าร้อยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส�ำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริง
อืน่ ใด และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนัน้ เป็นปกติธรุ ะ โดยจะมีคา่ ตอบแทนหรือไม่กต็ าม) โรงแรม (ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรมทีม่ จี ำ� นวนห้องพักตัง้ แต่แปดสิบห้องขึน้ ไป) อาคารชุด (ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยูอ่ าศัยรวมทีม่ พี นื้ ทีต่ งั้ แต่
๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารโรงงาน (ที่สูงกว่า ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) ป้าย (สูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป) และ
สถานบริการ (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)
๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๘. การด�ำเนินการเกีย่ วกับอาคาร
๑. ค�ำสัง่ จัดตัง้ คณะท�ำงานด�ำเนินการตรวจสอบอาคารทีไ่ ม่เข้าข่ายฯ ที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท
และเป็นปัจจุบัน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตรวจสอบอาคารทีไ่ ม่เข้าข่ายฯ และการ ๑. จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานด� ำ เนิ น การ
สั่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
ตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร
๓. หนังสือรายงานผลให้จังหวัดทราบ
๙ ประเภท
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบและสั่ ง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ ๓. รายงานผลการด� ำ เนิ น การให้
มิถุนายน ๒๕๕๙
จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๓
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๒
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคารสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. อาคารที่อาจไม่เข้าข่ายฯ หมายถึงอาคารที่ ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ตาม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ เช่น อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
อาคารทีค่ นใช้สอยเป็นจ�ำนวนมาก และอาคารทีพ่ กั หรือรับเลีย้ งเด็ก หรือคนชรา หรือคนพิการ ตามแบบคูม่ อื ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๖๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทัง้ ในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริมการกีฬา
การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้ไร้ที่พึ่ง และค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๑ การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา ข้อ ๑๐๙ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
๑) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาของ
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาของ การน�ำแผนงาน/โครงการ ตามแผน
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และ
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาบรรจุไว้ในแผน
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ด�ำเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการ
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ และด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการ
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๓. มีการประกาศใช้แผนพัฒนาการ
ศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ก าร
ศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่
เรียกชื่ออย่างอื่น และจัดส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ�ำปีงบประมาณของสถานศึกษา
๖. คณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาการ
ศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น สี่ ป ี (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) ก่อนการทบทวนเป็นแผน
พัฒนาการศึกษาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒๕๖๕)
๗. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และปิดประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการด�ำเนินการ ๗ ข้อ
๒. มีการด�ำเนินการ ๔ - ๖ ข้อ
๓. มีการด�ำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ
๔. มีการด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มี
การด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนาการ
ศึกษาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือไม่ หากผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ข้อ ๑๑๐ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๐. คะแนนเฉลีย่ รวมการทดสอบ
๑. ผลคะแนนเฉลี่ยรวมการสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เปรียบเทียบกันระหว่าง ปีการศึกษา (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน
๒๕๖๑ กับปีการศึกษา ๒๕๖๒
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ ในทุ ก ระดั บ ที่ ส อบสู ง กว่ า คะแนน
ปกครองท้องถิ่น
เฉลี่ยรวมของปีการศึกษาที่ผ่านมา
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ๑. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น ๒.๐๐ ๕
ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ขึ้นไป
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ ๒. คะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ๓
ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑.๐๐ – ๒.๐๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ๓. คะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ๑
ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๐.๐๑-๐.๙๙
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ๔. คะแนนเฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ หรื อ ๐
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ต�่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๓๓๕๘
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประกาศผล O-NET ดังนี้
(๑) ป.๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (๒) ม.๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (๓) ม.๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. x = คะแนนเฉลี่ยรวม
คะแนนรวมชั้น ป.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้น ป.๖
คะแนนรวมชั้น ม.๓ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้น ม.๓
คะแนนรวมชั้น ม.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้น ม.๖
๓. สูตรในการค�ำนวณ
x = (คะแนนรวมชั้น ป.๖) + (คะแนนรวมชั้น ม.๓) + (คะแนนรวมชั้น ม.๖)
๓
๔. สูตรในการเปรียบเทียบ = x ปี ๒๕๖๒ – ปี ๒๕๖๑
๕. กรณีที่ทีมประเมิน ฯ มีการประเมิน LPA ก่อน การประกาศผลสอบ O-NET ให้ประเมินย้อนหลังได้
หมายเหตุ ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ข้อ ๑๑๑ – ๑๑๒ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
๒๕๖๒
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เด็กเล็ก
๓. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ ๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๑
ปกครองท้องถิ่น
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรือไม่มี ๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ การด�ำเนินการ
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/
ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมาเป็นฐานในการค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมใน วันส�ำคัญ การทัศนศึกษา เป็นต้น
๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
สอนและการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม ๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๑
การปกครองท้องถิ่น
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรือไม่มี ๐
การด�ำเนินการ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/
ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมาเป็นฐาน ในการค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การส่งเสริมการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม การส่งเสริมอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ ๑๑๓ – ๑๑๕ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ตรี)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
ค�ำอธิบาย :
๑. ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การจั ด ลานกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การจัดให้มีห้องสมุดชุมชน การจัดให้มีหอสมุด
เยาวชน เป็นต้น

๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๓. การด�ำเนินการเพื่อจัดให้มี
หรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียน
รูช้ มุ ชนในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๕ แห่ง
ขึ้นไป
๒. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๔ แห่ง
๓. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๓ แห่ง
๔. มีแหล่งเรียนรูจ้ ำ� นวน ๑ - ๒ แห่ง
หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ตรี)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
ค�ำอธิบาย
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดเสวนา/อภิปรายกลุ่ม การส่งเสริม
จัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาส , การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชาวบ้าน,
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การเรียนรู้
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
๒. ภาพถ่าย/สภาพการใช้งาน
๓. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
๔. แผนการด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๕. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
๖. ค�ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/
ว ๒๔๕๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย
๑. แนวทางทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (สถ.) ก�ำหนด จ�ำนวน
๖ ข้อ ดังนี้
๑.๑ มีการจัดท�ำป้าย “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน” หรือ
“บ้านรักการอ่าน”
๑.๒ มีแผนด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๑.๓ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาที่อ่านหนังสือ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๔. จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรือไม่มี
การด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๕. มีทอี่ า่ นหนังสือประจ�ำหมูบ่ า้ น/
ชุมชน ที่เป็นขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เองและเป็ น ไปตาม
แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่งขึ้นไป
และเป็นไปตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ
ตามค�ำอธิบาย
(ระบุข้อ)........................................
๒. มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง และ
เป็นไปตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ ตาม
ค�ำอธิบาย
(ระบุข้อ) ......................................

๕

๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๑.๔ มีการจัดหาหนังสือที่มีหลากหลายและพอเพียง
๑.๕ มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือ
๑.๖ มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนมาใช้บริการ
ที่อ่านหนังสือหรือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านหนังสือ
๒. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เกณฑ์การให้คะแนน (ระบุข้อ) ............ ให้ระบุข้อในค�ำอธิบาย
ของข้อ ๑ ซึ่งมี ๖ แนวทาง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร ๑
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง และ
เป็นไปตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ ตาม
ค�ำอธิบาย
(ระบุข้อ) .......................................
๔. ไม่มีที่อ่านหนังสือขององค์กร ๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑๑๖ – ๑๑๗ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการเพือ่
๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดจัดท�ำแผนการ
๑. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม
๒. หลั ก ฐานการส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ฝึ ก อบรมใน จั ด การเรี ย นรู ้ / แผนการจั ด ประสบการณ์ ป ฐมวั ย
ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
๓. แผนการจัดการเรียนรู/้ แผนการจัดประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่มีการปรับปรุง/หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวั ย หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองของผู ้ อ� ำ นวยการ/ ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน้าสถานศึกษาว่า ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทุกคนจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการเรียนรู/้ แผนการจัดประสบการณ์
ปฐมวัย
ปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา
ด�ำเนินการเอง
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย
๓. ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนมีการจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
ครบถ้วน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานการด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม
๒. หลักฐานส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้า
รับการฝึกอบรม/พัฒนา ฯลฯ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการเพือ่
ให้ครู/ครูผดู้ แู ลเด็ก/ผูด้ แู ลเด็กในสังกัดด�ำเนินการจัดการ
เรียนรู/้ จัดประสบการณ์ปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู/้ แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้ค รู/ครูผู้ดูแ ลเด็ก/ผู้ดูแ ลเด็ก จัดการเรียน
รู ้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ / แผนการจั ด
ประสบการณ์ปฐมวัย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัย
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการติดตาม/นิเทศ
การจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัยของครู/
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการติดตาม/นิเทศการ
จัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัยของครู/ครูผู้
ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ รายการ
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๕ การบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อ ๑๑๘ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๔ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัด
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความ
๓. ภาพถ่าย
สามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน
๔. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนาฎศิลป์
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
ค�ำอธิบาย :
การประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขึ้นไป

๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลนักเรียน
๒. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรือ
อุปกรณ์อื่น
๓. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ครูสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ /โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ
ค�ำอธิบาย :
ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึน้ ไป

๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. เอกสารที่ แ สดงว่ า มี ก ารด� ำ เนิ น การตาม
กิจกรรม
๓. เอกสาร/หลั ก ฐานแสดงการมี ม าตรการ
ด�ำเนินการจริง
๔. ภาพถ่าย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรเทคโนโลยี
๗. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรฝีมือหรืออาชีพ
๘. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬา
๙. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง /หลักสูตรอื่น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ รายการ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ รายการหรือไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๑๑๙. โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
และมีนักเรียน
๒. มีการสนับสนุนครูส�ำหรับการเรียนพิเศษรวม
๓. มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน/อุปกรณ์อื่น ๆ
ส�ำหรับนักเรียนพิเศษ
๔. มีนโยบายรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวม แต่ไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๒๐. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน (อาจด�ำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น)
๒. มีการคัดกรองนักเรียน (อาจด�ำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น)
๓. มีการประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุนักเรียน
๔. มีมาตรการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กติดใน
รถยนต์
๕. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน�้ำ
๖. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กถูกไฟฟ้าช็อต
๗. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีไฟไหม้
๘. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อมภัยอื่น ๆ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ รายการขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ รายการ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐
๑๒๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารส่ ง บุ ค ลากรฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การประกั น
คุณภาพการศึกษา
๒. มีการจัดกิจกรรม/ติดตามเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
การศึกษา
๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีการรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ครบทุกแห่ง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายงานการ
ประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ของ
สถานศึกษาแล้วรายงานผู้บริหาร

๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับ
การฝึ ก อบรม เกี่ ย วกั บ ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา หรือหลักฐานอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรม
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รายงาน
การตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
๕. เสนอผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (SAR)
ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ข้อ ๑๒๒ – ๑๒๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสุข
ภาวะในท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๒. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการ
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท�ำหน้าที่ดูแล
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
วันตรวจประเมินฯ)
๓. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด เกณฑ์การให้คะแนน :
อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๑. ด�ำเนินการ ๖ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๔. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๔ – ๕ กิจกรรม
๓
๕. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๒ กิจกรรม ๐
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ ของ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การก�ำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงือ่ นไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๒/
ว ๑๔๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งเสริมการเดินและ
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/
ว๒๐๖๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ และ
ผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
ค�ำอธิบาย :
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)/แกนน�ำสุขภาพ ในการ
ควบคุมและป้องกันโรค การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) (เฉพาะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) เป็นต้น
๒. กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลสุขภาพในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ควรมีความครอบคลุม
กิจกรรม
๓. ด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรค, การส่งเสริมสุขภาพ, การรักษาโรคเบื้องต้น, การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เป็นต้น
๔. ผู้ท�ำหน้าที่ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) ผู้น�ำองค์กรในชุมชน ฯลฯ)
๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด มีหน้าที่ เช่น สื่อสารให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. อาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) หมายถึง คนในครอบครัวแต่ละครอบครัว หรือเพื่อนบ้านที่ได้รับการคัดเลือก และผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด เช่น การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นเบาหวาน โรคเรื้อรัง ฯลฯ ตัวอย่าง
ครอบครัว ก มีผู้ป่วยเป็นภาวะ(ภาวะ = ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรค) เบาหวาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในครอบครัว ไปยัง
ครอบครัวอื่น
๗. ผู้น�ำด้านสุขภาพ หมายถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และสามารถกระตุ้น ผลักดัน
การขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ กาย ใจ สังคม และอารมณ์ เช่น ผู้น�ำ
การออกก�ำลังกาย ผู้น�ำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๓. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
เกณฑ์การให้คะแนน :
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ จัดกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๙ กิจกรรมขึ้นไป
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ ๒. ด�ำเนินการ ๗ – ๘ กิจกรรม
๕
๓
ค�ำอธิบาย :
๓. ด�ำเนินการ ๕ – ๖ กิจกรรม
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตรวจ ๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๑
๐
สอบรายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๔. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล)
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น และ
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ความพร้ อ มการรั บ มื อ โรคติ ด ต่ อ
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ การให้ความรู้)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ เกณฑ์การให้คะแนน :
ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑. ด�ำเนินการ ๙ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ ๒. ด�ำเนินการ ๗ – ๘ กิจกรรม
๑
ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
๓. ด�ำเนินการ ๕ – ๖ กิจกรรม
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๐
ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒
ลงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/
ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๗. คูม่ อื แนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผูป้ ระกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร
๘. คูม่ อื พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย
๑. การนับจ�ำนวนกิจกรรมหากใน ๑ โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น มีการจัดท�ำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การฉีดพ่นหมอก
ควัน การก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน การคัดกรองโรคไม่ตดิ ต่อ การตรวจหามะเร็งเต้านม การให้บริการด้านทันตกรรม เป็นต้น สามารถแยกนับเป็นรายกิจกรรมได้
๒. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
๓. โรคไม่ติดต่อ หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้
ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวน�ำโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ จาม น�้ำ
อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์ แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น การดื่ม สูบบุหรี่ ขาดการ
ออกก�ำลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม โป่งพอง
โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง
๔. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ
๒๐ ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะ
แพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา
๕. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ h๑n๑ ๒๐๐๙
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
๗. โรคติดต่ออุบตั ซิ ำ�้ (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อทีเ่ คยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมาระบาดอีก
เช่น ไข้ชิคุนกุนยา
๘. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
๙. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (SOP)
๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๕. การบริหารจัดการการป้องกัน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๑. มี ฐ านข้ อ มู ล จ� ำ นวนสุ นั ข และ
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย แมวในพื้นที่
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๒. มีการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น/
ในวันตรวจประเมินฯ)
เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
๔. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data
เลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ
๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บวัคซีน ๓. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data Logger
สุนัขบ้าในสัตว์
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๔. พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
๗. คูม่ อื การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์สำ� หรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้
มีสถานสงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไป
ยังสถานสงเคราะห์สัตว์อื่น)
๕. มีการจัดให้มรี ะบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain system) ส�ำหรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖. มี ก ารท� ำ หมั น สุ นั ข และแมวที่
ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือเป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ ข้อขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที่จะท�ำให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลา
ทัง้ ในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขัน้ ตอนในขณะให้บริการทีต่ อ้ งน�ำวัคซีนทีม่ อี ยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสมเข้าสูร่ า่ งกาย
สัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อความร้อนความเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้ +๒ ถึง +๘ องศาเซลเซียส
๒. วัคซีน หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
๓. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกที่มีเจลข้างใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอาไว้ใช้เหมือนน�้ำแข็ง
๔. Data logger หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�ำหนดการท�ำงาน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิ
ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป
๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๖. จ�ำนวนหน่วยบริการสาธารณสุข
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด�ำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแล
๒. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
สุขภาพประชาชน
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๔. หนังสือขอรับการสนับสนุน
๑. มีหน่วยบริการสาธารณสุขของ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยาบาลและ ๒. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) อืน่ ในการตรวจสุขภาพของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการครบ
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ทุกหมู่บา้ น/ชุมชน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๔. มีการบริการสาธารณสุขเคลือ่ นที่
ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยบริ ก าร
ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
สาธารณสุขอื่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกา ร ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล
สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจําตําบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป หรือ
สถานพยาบาลที่ด�ำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ข้อมูลปัจจุบัน : มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน
๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด
๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ
๒. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานคุณภาพระบบ จั ด การสุ ข าภิ บ าล อาหาร และ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการจัดการคุณภาพน�ำ้ บริโภค
๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละด้านทีม่ กี ารลงลายมือชือ่ เกณฑ์การให้คะแนน :
จากคณะกรรมการ
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบตั ร ๕
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการ ๑ – ๒ ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อ ๒. ผ่านการประเมินระดับพื้นฐาน ๓
จากคณะกรรมการ
๑ – ๒ ด้าน
๓. มีการสมัครเข้าร่วมอย่างน้อย ๑
๑ ด้ า น และ มี ผ ลการประเมิ น
ตนเอง และมีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการ (ไม่ผา่ น)
๔. ไม่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ๐
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้าน)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ได้แก่
๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้ำบริโภค
๑.๓ การจัดการสิ่งปฏิกูล
๑.๔ การจัดการมูลฝอย
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตรวจสอบผลการประเมินจากคณะกรรมการในปีปัจจุบัน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยาจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กรมอนามัย
ก�ำหนดเพื่อเข้ารับการประเมิน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินระยะเวลาที่ก�ำหนดคณะกรรมการ
จะลงตรวจให้ แต่ผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒
๕. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน ขอให้พิจารณา ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน)
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและ
ไม่ตอ้ งสมัครใหม่ในปีถดั ไป แต่ตอ้ งจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่ผ่านการรับรองแต่ไม่มี
เอกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
๕.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานตามข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่เพื่อปรับปรุง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะ
ขอประเมินใหม่
๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
บริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า น
๒. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานคุณภาพระบบ การจั ด การ สิ่ ง ปฏิ กู ล และด้ า น
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการมูลฝอย
๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละด้านทีม่ กี ารลงลายมือชือ่ เกณฑ์การให้คะแนน :
จากคณะกรรมการ
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติ ๕
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการ บัตร ๑ – ๒ ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อ ๒. ผ่านการประเมินระดับพื้นฐาน ๓
จากคณะกรรมการ
๑ – ๒ ด้าน
๓. มีการสมัครเข้าร่วมอย่างน้อย ๑
๑ ด้าน และ มีผลการประเมินตนเอง
และมี ผ ลการประเมิ น จากคณะ
กรรมการ (ไม่ผา่ น)
๔. ไม่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ๐
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้าน)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ได้แก่
๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้ำบริโภค
๑.๓ การจัดการสิ่งปฏิกูล
๑.๔ การจัดการมูลฝอย
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตรวจสอบผลการประเมินจากคณะกรรมการในปีปัจจุบัน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยาจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กรมอนามัย
ก�ำหนดเพื่อเข้ารับการประเมิน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินระยะเวลาที่ก�ำหนดคณะกรรมการ
จะลงตรวจให้ แต่ผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒
๕. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน ขอให้พิจารณา ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน)
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและ
ไม่ตอ้ งสมัครใหม่ในปีถดั ไป แต่ตอ้ งจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่ผ่านการรับรองแต่ไม่มี
เอกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
๕.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานตามข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่เพื่อปรับปรุง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะ
ขอประเมินใหม่
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมสตรีและครอบครัว ข้อ ๑๒๙ – ๑๓๐ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑)
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๙. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
หรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
ในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๘) จัดท�ำกิจการใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กิจการนัน้ เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ร่วมกันด�ำเนินการ
หรื อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ด ท� ำ ทั้ ง นี้ ตามที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ (๑๔) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
๕. พระราชก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๗ (๒๗)
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
๖. มาตรฐานการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี ของกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/
ว ๑๒๓๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์บรรจุ
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัตงิ บประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ค�ำอธิบาย :
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
สตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี เป็นต้น
๒. กิจกรรมในการพัฒนาสตรี คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สตรีในแต่ละกลุ่มอายุ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเป็นอยู่
อย่างมีความสุข ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพรายได้ มีส่วน
ร่วมทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่
การเป็นผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การด�ำรงชีวติ และประกอบ
อาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมความรู้เรื่อง
การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างหญิงชายในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม
มีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๐. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการหรือ
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ
ความอบอุ่นในครอบครัว
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ ๒๕๕๘
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ กิจกรรม
๑
๔. พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรม walk rally ค่ายครอบครัว
ค่ายสามวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ที่เข้าร่วมได้ทั้งครอบครัว การจัด
ท�ำฐานข้อมูลทางสังคม อาทิ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรง เป็นต้น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ข้อ ๑๓๑ - ๑๓๓ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๑. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
พ.ศ. ๒๕๖๒
หรือสนับสนุน เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการ
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ จ่ายเบี้ยความพิการ)
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน เกณฑ์การให้คะแนน :
วันตรวจประเมินฯ)
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ๓. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ กิจกรรม ๐
๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีมีการก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ให้คิดเป็นคะแนนได้เฉพาะโครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เท่านั้น
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดท�ำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ
จัดท�ำทางลาด ห้องน�้ำ ที่จอดรถ ป้าย ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารส�ำหรับคนพิการ จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อื่น ๆ ส�ำหรับคนพิการ การพาคนพิการไปท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการ การไปเยี่ยมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นต้น
๓. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ)
๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๒. จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ทศบาลและ
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบีย้ ความพิการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน องค์การบริหารส่วนต�ำบล สามารถ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ด� ำ เนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ความพิ ก าร
ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามประกาศ
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร)
เรื่ อ งบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
เบี้ ย ความพิ ก ารของเทศบาล/
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลประจ�ำ
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ๑. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๕
ความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๓
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
วรรคสอง
๔. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ ทุกเดือน ต�่ำกว่า จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
ว๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ค�ำอธิบาย
๑. กรณีที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ให้
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสม ทดรองจ่ายไปพลางก่อน
๒. ยกเว้นกรณีคนพิการที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยความพิการภายในก�ำหนด
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๓. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
หรือองค์กรภาคประชาสังคม ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
๒. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. รายงานผลการด�ำเนินการ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๑. มีการด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม ๕
๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ขึ้นไป
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๒. มีการด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. มีการด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๑. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น เมื่อมีการขอข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อส�ำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ทีพ่ งึ่ ในพืน้ ทีแ่ ล้ว หรือมีการสอบถามจากก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น/ชุมชน การท�ำประชาคมแล้ว หรือมีการตรวจสอบ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งก็สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง
กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยัง
ไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
๓. คนไร้ที่พึ่ง หมายถึง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบากและ
ไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ (ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยความสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ การส�ำรวจ/จัดท�ำข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาส/คนไร้ทพี่ งึ่ การจัดท�ำแผนเพือ่ พัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส/คนไร้ทพี่ งึ่ การจัดสวัสดิการ
สังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท�ำและมีที่พักอาศัย การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นต้น
๕. คนไร้ที่พึ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ข้อ ๑๓๔ - ๑๓๖ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ท�ำกิจกรรม
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ ผู ้ สู ง อายุ ต ามองค์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้
๒. โครงการที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การจริ ง ประจ� ำ ๑. ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการการศึกษาจัดกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อ ผู้บริหาร รณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนัก
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
ถึงความจ�ำเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมและ
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง สร้างวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯ
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) ๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม
๑. พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไข การฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม ยกย่อง เชิดชู
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ มีบริการอาสาสมัคร
๒. มาตรฐานการด� ำ เนิ น งานด้ า นผู ้ สู ง อายุ ข อง ดูแลผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. ด้านการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุ เช่น
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม จัดตรวจสุขภาพประจ�ำปี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
๒๕๖๑
ทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้
ค�ำอธิบาย
บริการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์ ในการ
กิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์ ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันตามความจ�ำเป็น ฯลฯ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ๔. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สูงอายุ
ท� ำ และส่ ง ให้ จั ง หวั ด แล้ ว นั บ รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ ใ ช้ และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ งู อายุ เช่น ประสานงาน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินการหรือมีส่วนร่วม ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ในการด�ำเนินโครงการ)
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ
๕. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ เช่น จัดท�ำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานการส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำกิจกรรม ครบทั้ง ๕ ด้าน
๕
๒. จัดท�ำกิจกรรม ๓ - ๔ ด้าน
๓
๓. จัดท�ำกิจกรรม ๑ - ๒ ด้าน
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๕. การจัดท�ำฐานข้อมูลผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล/
๑. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมและ ๕
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ มีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๓
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ๑
๐
หมวด ๓ (ข้อ ๙)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๒. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๖. จ�ำนวนครั้งที่เทศบาล และองค์การบริหาร
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายใน ส่ ว นต� ำ บลสามารถด� ำ เนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ
วั น ที่ ๑๐ ของทุ ก เดื อ น ตามระเบี ย บกระทรวง ผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง องค์การบริหารส่วนต�ำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ สิทธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาล/องค์การ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
บริหารส่วนต�ำบล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชี ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ธนาคาร)
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด) เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๕
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน ๑๒ ครั้ง
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๓
พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑ ครั้ง
๒. พระราชบัญญัติผ้สู ูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับแก้ไข ๓. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๑
พ.ศ. ๒๕๕๓)
๑๐ ครั้ง
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ ๔. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต�่ำกว่า ๐
การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วน ๑๐ ครั้ง
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ค�ำอธิบาย
๑. กรณีทเี่ ทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใดได้รบั งบประมาณไม่เพียงพอ หรือยังไม่ได้รบั การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง
๒. ยกเว้นกรณีผู้สูงอายุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในก�ำหนด
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ - ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อ ๑๓๗ - ๑๔๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการกิจกรรม แต่ละประเภท
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. หนังสือแจ้งขอความร่วมมือกรณีได้รบั การประสานจากหน่วยงาน
อื่น กรณีไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. รายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ตรี)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
๑๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลเด็กอายุ ๒-๕ ปี ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ทะเบียนราษฎร์
๓. ข้อมูลแจกแจงสถานที่ที่เด็กได้รับการเตรียม ความพร้อม
๔. ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๕. ข้อมูลของกรมอนามัย
๖. ข้อมูลจากผู้น�ำชุมชน ประชาคม
๗. แผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. ภาพถ่าย
๙. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) และ (๗) มาตรา ๕๓ (๑)
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
และ (๖)

๒๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
เพื่ อ ส่ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก
และเยาวชนให้ เ หมาะสมตามวั ย
(ส�ำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๑๐ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๕ - ๗ กิจกรรม
๔. ด�ำเนินการ น้อยกว่า ๕ กิจกรรม

๕
๓
๑
๐

๑๓๘. ร้อยละของเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๙๕.๐๐ –
๙๙.๙๙
๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๙๐.๐๐ –
๙๔.๙๙
๔. ด� ำ เนิ น การน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
๙๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
ค�ำอธิบาย :
๑. สนามกี ฬ ากลางอเนกประสงค์ หมายถึ ง สนามกี ฬ าหลั ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ยบ์ อล เซปัก
ตะกร้อ เป็นต้น ซึง่ อาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีตหรือแอสฟัลต์ ฯ
และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
๒. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร
๓. ให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด้วย แต่ถา้ เป็นโรงเรียนทีไ่ ม่ได้สงั กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น
การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้
๔. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น
๕. จ�ำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง ........................... แห่ง
ใช้ได้ .................................... แห่ง
ใช้ไม่ได้ ................................. แห่ง
(ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ ๕ ด้วย)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๙. จ�ำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนิน
การจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ในการแข่งขันกีฬา หรือออกก�ำลังกาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ล านกี ฬ า/สนามกี ฬ า ในพื้ น ที่
หมูบ่ า้ น/ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ของจ�ำนวนหมู่บา้ น/ชุมชน ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่ นสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ล านกี ฬ า/สนามกี ฬ า ในพื้ น ที่
หมูบ่ า้ น/ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐
ของจ�ำนวนหมู่บา้ น/ชุมชน ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น/
ชุมชน น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของ
จ� ำ นวนหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน ในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่ นสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ หรือไม่มี
ลานกีฬา/สนามกีฬา แต่สามารถใช้
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่มีอยู่ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสุ่มอย่างง่าย
๒. หนังสือยืนยันจากผู้น�ำชุมชน/ประชาชน/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บา้ น
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
ค�ำอธิบาย :
๑. จะต้ อ งประเมิ น ทุ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลและเทศบาล
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้
๒. กรณีอยู่ระหว่างการซ่อม หรือปรับปรุง ไม่ให้มานับ ค่าร้อยละ
ถือว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๐. จ�ำนวนของลานกีฬา/สนาม
กีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีป่ ระชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้ตลอดทั้งปี

๑๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
๒. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬา
๓. บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๕. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๖. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๑. จ�ำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการ
ส่งเสริมกีฬาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้าน
การส่งเสริมกีฬา
๒. มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือ
การเล่ น กี ฬ า ตามความสนใจของ
ประชาชน
๓. มี ก ารจั ด อุ ป กรณ์ กี ฬ าและ
อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย ไม่นอ้ ยกว่า
๕ ชนิดกีฬาต่อลานกีฬา/สนามกีฬา
ในแต่ละปี
๔. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา ไม่นอ้ ยกว่า ๓ โครงการ
ในแต่ละปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๘๐.๐๐ ๙๙.๙๙
๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๖๐.๐๐ ๗๙.๙๙
๔. ด� ำ เนิ น การน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ในการด�ำเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถพิจารณาด�ำเนินการได้ตามความเหมาะสม
อ�ำนาจหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจด�ำเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไว้
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น
๒.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
๒.๒ มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้
๒.๓ มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน
๒.๔ มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ในการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย
๒.๕ มีการจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย เช่น จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกายที่ได้มาตรฐาน
มีจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดท�ำบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่าว
๒.๖ มีการจัดท�ำบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย
๓. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก�ำลังกาย เช่น
๓.๑ การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน
๓.๒ การจัดแข่งขันกีฬาระดับอ�ำเภอหรือระดับจังหวัด
๓.๓ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกก�ำลังกายประจ�ำสัปดาห์
๓.๔ การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๓.๕ การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้ค�ำแนะน�ำ ในการเล่นกีฬา
คะแนนเต็ม
๓๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม การท่องเที่ยว
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๓ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๒. จ� ำ นวนประเภทอาชี พ หรื อ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
แก่ประชาชน
๒. โครงการ/กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
การจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๑. อาชีพเกษตรกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๒. อาชีพปศุสัตว์
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ๓. อาชีพการท�ำอาหาร
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๔. อาชีพคหกรรม
ในวันตรวจประเมินฯ)
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์
๖. อาชีพการบริการ
๗. อาชีพอื่น ๆ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ประเภทอาชีพ ๕
ประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) ๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ประเภทอาชีพ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ประเภทอาชีพ ๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีที่มีการอบรมเพียง ๑ อาชีพ แต่มีหลายกิจกรรม ให้ถือว่าได้
หลายอาชีพ เช่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม แต่มีกิจกรรม๓กิจกรรม
ให้ถือว่าเป็น ๓ อาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
๒. ตัวอย่างประเภทอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การท�ำอาหาร
คหกรรม งานช่างต่าง ๆ งานหัตถกรรม สิง่ ประดิษฐ์ การบริการ เป็นต้น
๑๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๓. จ�ำนวนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝึกอบรม
๒. โครงการ/กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
การจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๑. อาชีพเกษตรกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๒. อาชีพปศุสัตว์
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ๓. อาชีพการท�ำอาหาร
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน ๔. อาชีพคหกรรม
วันตรวจประเมินฯ)
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. อาชีพการบริการ
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ๗. อาชีพอื่น ๆ
ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ประเภทอาชีพ ๕
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ประเภทอาชีพ ๓
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก าร บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ประเภทอาชีพ ๑
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมท�ำการตลาด การส่งเสริม
การท�ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
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คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๔ – ๑๔๕ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๔. การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความ
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำ สะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ สวนสาธารณะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น
จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ที่รัฐจัดสรรให้
๑. จัดให้มีห้องน�้ำสาธารณะ (๑ ห้อง)
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร ๒. จัดให้มีถังขยะ (๑ ถัง)
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๓. จัดให้มที พี่ กั ผ่อนส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว เช่น ศาลา
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครอง ซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น (๑ ประเภท)
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง ๔. จัดให้มรี ะบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่าง ๆ (๑ จุด)
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) ๕. จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (๑ ศูนย์)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดให้มีที่ขายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว (ถ้ามี)
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข ๗. จัดให้มปี า้ ยแสดงข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเทีย่ ว
เพิ่มเติม
(๑ ป้าย)
๒. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร ๘. จัดให้มลี านท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ ว
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(๑ ลาน)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ๙. จัดให้มกี ารปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. จัดให้มกี ารจัดซุม้ /ประตูทางเข้า/ทางเข้าทีเ่ ป็น
กิจจะลักษณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินกิจกรรม

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวรายปี นักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๒. กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแหล่งท่องเทีย่ วมากกว่า ๑ แห่ง สามารถเลือกประเมินแห่งใดแห่งหนึง่ หรือเลือกประเมินทุกแห่งได้
และสามารถนับรวมการด�ำเนินกิจกรรมจากแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ๑ แห่ง ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ก ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๑ และแหล่ง
ท่องเที่ยว ข ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๒ สามารถนับเป็น ๒ กิจกรรมได้
๓. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง
๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น
๓.๒ แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ พิพธิ ภัณฑ์
ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีตา่ ง ๆ เช่น
ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�ำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น
๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น
๓.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชด�ำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น
๓.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้ำแร่ เป็นต้น
๔. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๑๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๕. สนับสนุนหรือจัดให้มกี ารโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
๑. ศูนย์ข้อมูลส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว
๒. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๓. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ๑. มีการจัดท�ำแผ่นพับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร
๕. รายงานประจ�ำปี
๓. มีการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ วทางวิทยุกระจายเสียง/
๗. ผลการส�ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วิทยุชุมชน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ วทางวิทยุโทรทัศน์/
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข ทางเคเบิ้ลทีวี
เพิ่มเติม
๖. มีการจัดท�ำเว็บไซต์เพือ่ แนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๒. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร ในท้องถิ่น
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๗. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ พั ก /แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
๓. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
สถ.ชวนเที่ยว เป็นต้น
๘. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ พั ก /แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ผ่านสื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น
๙. มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เช่ น
งานไทยเที่ ย วไทย งานแสดงสิ น ค้ า OTOP หรื อ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง
๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น
๒. แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ พิพธิ ภัณฑ์
ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น
๓. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ
เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
๔. แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�ำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น
๕. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น
๖. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชด�ำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น
๗. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้ำแร่ เป็นต้น
๘. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดท�ำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย
ร้านอาหาร สินค้า/ของทีร่ ะลึก ทีพ่ กั ค้างแรม การน�ำเทีย่ ว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง เป็นต้น
คะแนนเต็ม
๑๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ข้อ ๑๔๖ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๖. การจัดท�ำฐานข้อมูลตลาด
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๑. มีฐานข้อมูลตลาดที่ครอบคลุม ๕
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ครบถ้วน
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๒. มี ก ารส� ำ รวจ มี ก ารออกใบ ๓
ในวันตรวจประเมินฯ)
อนุ ญ าต และมี ฐ านข้ อ มู ล ตลาด
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. ไม่มีการส�ำรวจ แต่มีการออก ๑
๑. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ใบอนุ ญ าต และมี ฐ านข้ อ มู ล ตลาด
แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
๒. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดทีม่ โี ครงสร้างอาคาร คือ ต้อง
มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ส�ำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
๑.๒ ตลาดที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่
ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย
๒. ใบอนุญาตด�ำเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน
วันตรวจประเมินฯ)
๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด
อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
๕. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๖. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
ค�ำอธิบาย :
ตั ว อย่ า งการจั ด กิ จ กรรม เช่ น การตรวจสอบสารปนเปื ้ อ นใน
อาหาร การลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
การท�ำความสะอาดตลาด การจัดให้มีบ่อดักไขมันหรือระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย กิจกรรมการออกก�ำลังกายในตลาดของผู้ค้าหรือผู้ซื้อ การจัด
ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท การจัดให้มีพื้นที่เฉพาะ
ส�ำหรับสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ มีป้ายแสดงราคาสินค้า
มีตราชั่งกลาง หรือกิจกรรมท�ำความสะอาดในตลาด
๑๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด
๒. รายงานผลการด�ำเนินการต่อผู้บริหาร
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนการจัด
อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/
ว ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๗. จ�ำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม
การด�ำเนินกิจการของตลาด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๕ กิจกรรม
ขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๓-๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๑-๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๔๘. การพัฒนาเพือ่ ยกระดับตลาด
ที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ได้มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๗ ด้าน
๒. ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๕ – ๖ ด้าน
๓. ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๓ – ๔ ด้าน
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ด้าน หรือ
ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/
ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีตลาดในสังกัดไม่ต้องประเมิน
๒. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี ๒ ประเภท หมายถึง
๒.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูก
สร้างส�ำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
๒.๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ไม่มีตลาด สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ต้องมีการส�ำรวจตลาดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๔. มาตรฐานตลาด ๗ ด้าน ประกอบไปด้วย
๔.๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน�้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ
๔.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและท�ำความสะอาดอยู่เสมอ
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่นบนพื้นตลาด
๔.๓ ด้านการจัดการน�้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน�้ำเสียเป็นชนิดรางเปิด และมีตะแกรง
เหล็กปิด ส�ำหรับรางระบายน�้ำรอบตลาด
๔.๔ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีหอ้ งส้วมส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุมสี บูห่ รือน�ำ้ ยาล้างมือส�ำหรับ
ท�ำความสะอาด มีผดู้ แู ลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ มีบอ่ ดักไขมัน และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
๔.๕ ด้านผู้จ�ำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๔.๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการส�ำรวจความเห็นจากผู้ค้า เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ
๔.๗ ด้านการจัดการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ มีรา้ นค้า แผงค้าทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือมาตรฐาน)
มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam , No Plastic)
คะแนนเต็ม
๔๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�ำนวน ๘ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ข้อ ๑๔๙ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๙. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการ
๒. ภาพถ่าย
เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนา
46 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๘)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๑๐ กิจกรรมขึ้นไป ๕
และครอบคลุมทัง้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๒. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ กิจกรรม และ ๓
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๓. ด�ำเนินการ ๕ – ๗ กิจกรรม และ ๑
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๔. ด�ำเนินการต�่ำกว่า ๕ กิจกรรม ๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำฐานข้อมูลทางศาสนาในพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนา บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรมในวันพระ การจัดนิทรรศการการท�ำสื่อเผยแพร่ ลอยกระทง สงกรานต์ แห่บั้งไฟ
หรือประเพณีต่าง ๆในท้องถิ่น เป็นต้น
๒. ศิลปะ หมายถึง ศิลปะพื้นบ้านหรือศิลปะท้องถิ่น ที่แสดงออกถึงฝีมือของช่างประจ�ำถิ่นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เช่น งานฝีมือ ฝีมือทางการช่าง วิจิตรศิลป์ การร้องร�ำท�ำเพลง จิตรกรรมการวาดเขียน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
๓. วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการด�ำเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การกิน
การอยู่ การแต่งกาย การด�ำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนข้อปฏิบัติในกลุ่ม เป็นต้น
๔. ศาสนา หมายถึง แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอิสลาม
คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�ำนวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๕๐ - ๑๕๑ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๐. การจัดท�ำฐานข้อมูล
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน :
ส่วนท้องถิ่น
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ด้าน และมีการ
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่ เผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
เติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ๓
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) ท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า ๔ ด้าน และมีการ
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) เผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ๑
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๘) ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ ด้าน และ
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 47

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ด้านเกษตรกรรม
๑.๒ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
๑.๓ ด้านการแพทย์ไทย
๑.๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๕ ด้านศิลปกรรม
๑.๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม
๑.๗ ด้านอื่น ๆ
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด�ำเนิน
ชีวติ ของชาวบ้านในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยใช้สติปญ
ั ญาและสัง่ สมประสบการณ์
เพื่อแก้ไขปัญหา การจัดการ และการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ
๑๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๑. จ�ำนวนกิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
๕. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๒. ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ กิจกรรม
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข ๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๘)
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนที่หรือเส้นทางของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดท�ำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน การยกย่องหรือประกาศ
เกียรติคณ
ุ แก่ปราชญ์ชาวบ้าน การถ่ายทอดศิลปะและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
การละเล่นพื้นบ้าน การทอผ้า การท�ำเครื่องปั้นดินเผา การจัดค่าย
กิ จ กรรมท้ อ งถิ่ น ของเรา การจั ด ตั้ ง ชมรมอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
การจัดท�ำเอกสาร แผ่นพับ ส�ำหรับการเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
๔๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�ำนวน ๘ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ในฐานะโรงเรียน
สอนประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน และมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๐

หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ ๑๕๒ – ๑๕๗ จ�ำนวน ๖ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๒. การจัดท�ำและด�ำเนินงานตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำแผนฯ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่
๓. แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก รปกครอง มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์
ส่วนท้องถิ่น
ความเสี่ ย งภั ย โดยมี ก ารจั ด ท� ำ ฐาน
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด�ำเนินการตามแผนฯ
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ภัยที่เคยเกิดและ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
ภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่
๖. ภาพถ่าย
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น และ
๗. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
๘. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ บรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเภท
(ภัย) ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ภัยในพื้นที่นั้น ๆ
๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ภัยว่าสามารถใช้งานได้จริง เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเพียงพอส�ำหรับ
การจัดการภัย
๔. มี ก ารซั ก ซ้ อ มและด� ำ เนิ น การ
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีส่วนร่วม
๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
๖. อื่น ๆ (ระบุ....)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึง่ เกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ทสี่ ง่ กระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจ�ำ และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้างหรือ
สถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้ำ อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม
เรือท้องแบน ฯลฯ
๔. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝา่ ยแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดภัย และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย
๑๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๓. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย และ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ป้องกันภัยแก่ประชาชน
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๕. ภาพถ่าย
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๖. การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๗. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๔. ด�ำเนินการ ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์
ที่ส ่ งกระทบในวงกว้า ง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
แผ่ น ดิ น ไหว แผ่ น ดิ น ถล่ ม ภั ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม ภั ย จาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
๒. ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย
การอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ การอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียน
หรือประชาชนเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ เป็นต้น
๑๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๔. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
๑. แผนงาน/โครงการ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย และ
๒. ภาพถ่าย
ป้ อ งกั น ภั ย แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ้ อ งกั น
๓. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัคร
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
ค�ำอธิบาย :
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การอบรมการใช้ อุ ป กรณ์ กู ้ ชี พ การส่ ง ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม เป็นต้น
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
๕. สถิติเรื่องร้องเรียน
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนการป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดอบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ
การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย เช่น ระบบเตือนภัย
และการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น
เป็นเครือข่ายการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ต�ำรวจฝ่าย
ปกครอง หรือมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การพัฒนาศักยภาพของผูร้ บั ผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ การพัฒนาระบบอันเกีย่ วกับความปลอดภัย การตรวจสอบ
ประเมินความเสีย่ งความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างมีสว่ นร่วม
การจัดท�ำระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร เป็นต้น
๑๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗. ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒
๘. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย เช่น การซักซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัย การท�ำแนวกันไฟ การติดตั้งถังดับเพลิง การตรวจสายไฟ
การตัดกิ่งไม้ตามแนว/ใกล้สายไฟฟ้า เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๕. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพือ่ ป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ด�ำเนินการ ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๕๖. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการ
เกิ ด อั ค คี ภั ย นอกเหนื อ ไปจากการ
ให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย :
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น ตั้ ง จุ ด ตรวจในช่ ว งเทศกาล รณรงค์
การสวมหมวกนิรภัย การสร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชน การให้ความรู้
เด็กในโรงเรียน ตีเส้นจราจร ก่อสร้างราวกันตก ติดกระจกโค้ง เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๗. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพือ่ ป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน
นอกเหนือจากการให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�ำนวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ข้อ ๑๕๘ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๘. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อการ
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๕. ภาพถ่าย
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมปลูกฝังจิตส�ำนึกประชาธิปไตย
ในโรงเรียน กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมค่ายประชาธิปไตยส�ำหรับ
เยาวชน เป็นต้น
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คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�ำนวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อ ๑๕๙ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๙. จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ที่ท�ำการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ปกครองอ�ำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ/จังหวัด มีการด�ำเนินการ ดังนี้
สถานีต�ำรวจในพื้นที่ ฯลฯ
๑. จัดท�ำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
๒. สือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุ ๒. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์เพือ่ น�ำมาจัดท�ำ
ชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ
๓. มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การ ๔. มี โ ครงการ/กิ จ กรรมบรรจุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ /
ส่งเสริมบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการฝึกอบรม เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการติดตามและประเมินผลการป้องกันและ
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งสรุปการด�ำเนินงาน
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๖. มีการบูรณาการร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๓ ในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในพื้ น ที่ ใ นกรณี เ กิ น ศั ก ยภาพขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย :
ตรวจผลการด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบนั (ต.ค. ๖๑ – วันทีท่ มี ประเมิน ๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๕
เข้าตรวจ)
๒. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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คะแนนเต็ม
๑๐๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการพัฒนา
และสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คะแนนเต็ม
๑๕
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อ ๑๖๐ – ๑๖๒ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๐. จ�ำนวนกิจกรรมเพือ่ ให้ความรู้
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ประชาชนในการรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรม ขึ้นไป
๕
๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๑
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๐
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา สร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ ๓R จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรูแ้ ละเป็นต้นแบบให้ประชาชน อบรมการจัดท�ำถังขยะเปียก
๑๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๑. จ� ำ นวนกิ จ กรรมเพื่ อ การ
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม(นอกเหนื อ จากการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ความรู้ประชาชน)
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๓
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๒. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๑
๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘
๓. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๔. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม หรือ ๐
๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ไม่ได้ด�ำเนินการ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การปลู ก ต้ น ไม้ การปลู ก ป่ า ชายเลน
การลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
การใช้ จั ก รยานในชี วิ ต ประจ� ำ วั น การส� ำ รวจและวิ เ คราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
การอนุรักษ์แหล่งน�้ำ อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การส�ำรวจและ
ขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น
๑๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น(ถ้ามี)
๔. แบบรายงานแผนปฏิ บั ติ ก ารก� ำ จั ด ผั ก ตบชวาและผลการ
ปฏิบัติงานก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำสาธารณะและเสนอ
ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ทราบ กรณีตดั ฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือ
ถึงจังหวัดหรืออ�ำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๘๘๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

๑๖๒. การก� ำ จั ด ผั ก ตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน�ำ้ สาธารณะ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการส�ำรวจแหล่งน�้ำที่มีปัญหา
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น�้ ำ
สาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น�้ ำ สาธารณะ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการส�ำรวจฯ
๓. มีการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน�ำ้ สาธารณะตามแผนปฏิบตั ิ
การได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน
๒๕๖๒ และมี ก ารรายงานผลการ
ด� ำ เนิ น การให้ อ� ำ เภอและจั ง หวั ด
รับทราบตามแบบฟอร์มและระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๓
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๒
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ตรวจผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๒)
๒. กิจกรรมการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�ำหรับด�ำเนินการในพื้นที่
หรือให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดหาสถานทีท่ งิ้ ผักตบชวาและวัชพืชในสถานทีท่ เี่ หมาะสม การส่งเสริมการน�ำ
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�ำเนินการส�ำรวจแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช
จะต้องรายงานให้จังหวัดและอ�ำเภอทราบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
๒๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้ำเสีย ข้อ ๑๖๓ – ๑๖๖ จ�ำนวน ๔ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๓. เทศบาลออกเทศบั ญ ญั ติ
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พัก ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร
อาศัย ติดตัง้ บ่อดักไขมันและระบบน�ำ้ เสียเฉพาะพืน้ ที่ หรือระบบบ�ำบัด บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดัก
น�้ำเสียชุมชน
ไขมันและระบบน�้ำเสียเฉพาะพื้นที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียชุมชน
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัตคิ วบคุม ๕
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดักไขมันและ
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ระบบน�้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบ
ค�ำอธิบาย :
บ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน
๐
น�้ำเสีย หมายถึง น�้ำที่ผ่านการน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ๒. ไม่ได้ด�ำเนินการ
เช่ น ครั ว เรื อ น โรงงานอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม น�้ ำ เสี ย จึ ง มี
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีม่ าจากกิจกรรมทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดของมันปะปน
อยูใ่ นของเหลว ซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหน้าทีต่ อ้ งรวบรวมแบบบันทึก
หรือรายงานผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. บันทึก/รายงานผลการส�ำรวจสภาพปัญหา น�้ำเสียในพื้นที่
จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา
๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน�้ำเสียตามมาตรา ๘๐ น�้ำเสียในพื้นที่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. มีการด�ำเนิน ดังนี้
๒๕๓๕
๑. มีการส�ำรวจข้อมูล
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้ำเสีย
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๓. บันทึก/รายงานผลการส�ำรวจ
ในวันตรวจประเมินฯ)
สภาพปัญหาน�้ำเสียในพื้นที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๔
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๓
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๒
๑
๔. ด�ำเนินการข้อ ๑ หรือไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
น�้ ำ เสี ย หมายถึ ง น�้ ำ ที่ ผ ่ า นการน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกิ จ กรรม
ต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของมัน
ปะปนอยูใ่ นของเหลว ซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหน้าที่ ต้องรวบรวมแบบ
บันทึกหรือรายงานผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก /วิ นั ย ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมการใช้น�้ำหมัก
ชี ว ภาพ/สารสกั ด ชี ว ภาพ/จุ ลิ น ทรี ย ์ ( Enzyme Ionic Plasma)/
ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย การจัดตั้งศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบ�ำบัด น�้ำเสีย
ด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๑๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ในการ
บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย การสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน�้ ำ
การรณรงค์ให้สถานประกอบการในชุมชนเมือง มีการเชื่อมท่อระบาย
น�้ำเสียเข้าสู่ระบบรวม เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน�้ ำ ในหมู ่ บ ้ า น/
ชุมชน การใช้นำ�้ อย่างประหยัด และ
การจัดการน�ำ้ เสียในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๖. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อด�ำเนิน
การฟืน้ ฟูและบ�ำบัดน�ำ้ เสียครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง โดยการ มีส่วนร่วม
ของประชาชน นอกเหนื อ ไปจาก
การให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
๓๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ข้อ ๑๖๗ – ๑๗๓ จ�ำนวน ๗ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนิน
๑. รายงานการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ประจ� ำ ปี ชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของ ๑. การจั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนการขั บ เคลื่ อ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ประจ� ำ ปี
๓. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๖๒
ท้องถิ่น และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๒. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน ชุ ม ชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ� ำ ปี
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การ ๓. การจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น กั บ องค์ ก ร
ขยะมูลฝอยชุมชน
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน ดั ง ต่ อ ไปนี้
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน
พ.ศ. ....
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท มูลฝอยชุมชน
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท การจัดการมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติ
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ของบ้ า นเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ที่
ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค�ำอธิบาย :
ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการลด และ
คั ด แยกขยะ การอบรมการบริ ห ารจั ด การขยะ
ตามหลัก ๓ Rs การอบรมการจัดการขยะเปียกการ
อบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาดูงาน
การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นต้น
๑๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารแสดงหลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย
๒. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๘. จ� ำ นวนโครงการ/กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การลดและการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยจากต้ น ทาง
ตามหลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
ที่ดำ� เนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๙. มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) หรือเครือข่ายอาสาสมัครอืน่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย/อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)
๒. มีการด�ำเนินการกิจกรรม
๓. มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานให้ ผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๓
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๒
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.๒ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบสารสนเทศการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ที่
ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๔๒๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๐. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และ
รายงานทุ ก เดื อ น ครบถ้ ว น ต่ อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ น
(๑๒ เดือน)
๒. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และ
รายงานทุกเดือน ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า ๖ เดือน
๓. มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ งแต่
รายงานไม่ต่อเนื่อง ครบถ้วน (ต่อเนื่อง น้อยกว่า
๖ เดือน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมูบ่ า้ น/ชุมชน
๒. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. วิ ท ยุ สื่ อ สารกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย
หรื อ มี ส ่ ว นประกอบเป็ น สารที่ มี อั น ตราย เช่ น
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ถ่ า นไฟฉายหรื อ แบตเตอรี่
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ กระป๋ อ งสเปรย์ บ รรจุ ส ารเคมี
ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ำยาล้างห้องน�้ำ เป็นต้น ซึ่งต้อง
ทิ้งแยกจากขยะประเภทอื่น ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ต้องน�ำไปก�ำจัดหรือบ�ำบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพื่อป้องกัน
ความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
๑๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการด�ำเนินงานของแหล่งเรียนรู้
๒. จ�ำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
๓. ภาพถ่าย
๔. ให้สุ่มตรวจแหล่งเรียนรู้จริงอย่างน้อย ๑ แห่ง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ค วามสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
ค�ำอธิบาย :
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชน/
หมูบ่ า้ น/ท้องถิน่ ซึง่ สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงได้ เป็นกระบวน
การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ โดยตรงโดยผูเ้ รียนสามารถแสวงหา
ความรูแ้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามอัธยาศัยรวมทัง้ เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง เช่น ธนาคารขยะ โรง
ผลิตปุ๋ยหมัก โรงเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๑. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตราย
ชุมชน เมื่อค�ำนวณเปรียบเทียบกับร้อยละ จ�ำนวน
หมูบ่ า้ น/ชุมชนในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ด�ำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๔. ด�ำเนินการต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐

๕
๓
๑
๐

๑๗๒. จ� ำ นวนแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การขยะ
มูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่
๓ แหล่งเรียนรู้ขึ้นไป
๒. มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
๒ แหล่งเรียนรู้
๓. มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
๑ แหล่งเรียนรู้
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๓. จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรม เพือ่ ด�ำเนินการ
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle) นอกเหนือ
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
ไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร เกณฑ์การให้คะแนน :
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ค วามสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
ค�ำอธิบาย :
รูปแบบกิจกรรม เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ผ้าป่าขยะ ขยะแลกไข่/สิ่งของ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล การท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวิภาพ ก๊าซชีวภาพ
อาหารสัตว์เลี้ยง การลดใช้พลาสติกและโฟม เป็นต้น
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คะแนนเต็ม
๒๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ข้อ ๑๗๔ – ๑๗๗ จ�ำนวน ๔ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๔. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่ม
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
พื้นที่สีเขียว
๔. รายงานประจ�ำปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลัก ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือก�ำหนดขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุม
ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้
ใช้บริการได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บ�ำบัด
น�้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพื่อควบคุมน�้ำท่วม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตามแนวถนน
เกาะกลางถนน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรกั ษ์ตน้ ไม้ใหญ่ทมี่ อี ยูเ่ ดิม การปลูกต้นไม้เพิม่ เติมในพืน้ ที่ การส�ำรวจจัดท�ำข้อมูลพืน้ ทีส่ เี ขียว การให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดท�ำแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการ
ด�ำเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล
๑๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
การจัดการคุณภาพอากาศ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�ำปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลัก ๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. การจัดการคุณภาพอากาศ หมายถึง การด�ำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมและแก้ไข
การเกิดมลพิษทางอากาศ
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปญ
ั หา
มลพิษอากาศและแหล่งก�ำเนิดมลพิษหลักในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักด้านมลพิษทาง
อากาศ การรณรงค์ใช้จกั รยานเพือ่ ลดการใช้รถยนต์ การจัดท�ำช่องทาง/
เส้นทางจักรยาน การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการ
ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการ
เผาในที่โล่ง การมีกลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหา
เหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นต้น
๑๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๖. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๘. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
๙. จ�ำนวนครัง้ หรือร้อยละในการใช้บริการจ้างเหมาทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
๑๐. จ�ำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่
๑๑. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๖. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ
การบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑- ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
๑.๑ จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒ จ�ำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้านการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ จ�ำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองด้านการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔ แหล่งจัดจ�ำหน่าย สินค้า และ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นการปรับพฤติกรรมของการผลิตและการให้บริการของสถาน
ประกอบการในพื้นที่ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ และการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและสถานที่ตา่ ง ๆ
อาทิ หน่วยราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงการผลิตและการให้การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจ
ในกระบวนการผลิตและการให้บริการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับพฤติกรรมของทุกผู้บริโภคเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดี การใช้สินค้าที่สะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม
๓. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดท�ำข้อมูล
รายชื่อหน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมให้
หน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว,
ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์, โรงแรมใบไม้เขียว, มาตรฐาน ISO, โรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green
Hotel), ส�ำนักงานสีเขียว (Green Office), สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้าตัว G) วัดและมัสยิดสีเขียว) หรือ
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ การรณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก ลดการใช้โฟม เป็นต้น การจัดท�ำเครือข่าย หรือ จัดท�ำ MOU กับหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
๑๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
ประสิทธิภาพ
๔. รายงานประจ�ำปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จ�ำนวนผู้ใช้ประโยชน์
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรม ขึ้นไป
๕
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลัก ๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๘. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น�้ำมันเชื้อเพลิง ๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
(ย้อนหลัง) ในพืน้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส�ำนักงาน/ทีท่ ำ� การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. จ�ำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงาน
หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
๑๐. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง)
ในส�ำนักงาน/ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงาน

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 65

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ก�ำกับการใช้พลังงาน
เพือ่ ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุม้ ค่า เกิดประโยชน์สงู สุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทัง้ การใช้พลังงานทดแทนและการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ท�ำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น
คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๕ ก๊าซเรือนกระจก ข้อ ๑๗๘ -๑๗๙ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๘. แผนการด�ำเนินงาน/
๑. แผนการด� ำ เนิ น งาน/นโยบาย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ นโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก
จัดการก๊าซเรือนกระจก
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ค�ำอธิบาย :
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับ เทศบาลนคร และ ๑. มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน ๕
เทศบาลเมือง เท่านั้น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
๒. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อน กระจกและเผยแพร่ประชาชนทราบ
และรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ�ำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิ ๒. ผู ้ บ ริ ห ารมี น โยบายและมี ก าร ๓
ในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากมีมากจนเกินไปจะก่อให้เกิด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะโลกร้อน น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
๓. แผนการด�ำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง จัดการก๊าซเรือนกระจก
แผนที่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งจั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ ๓. ผู้บริหารมีนโยบาย หรือมีการ ๑
เรือนกระจก รวมถึงการท�ำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
และการสนับสนุนส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ำกับการด�ำเนินงานของหน่วย จั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก อย่ า งใด
ซึง่ เป็นหน่วยย่อยทีอ่ ยูล่ า่ งสุดของการปฏิบตั งิ านทีม่ พี นื้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบ อย่างหนึ่ง
และมีภารกิจเฉพาะในพื้นที่นั้น
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๔. นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แนวทาง
หรือกรอบที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
๕. วัดผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้าตรวจ)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามคู ่ มื อ การจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ก๊ า ซเรื อ นกระจก
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก (องค์การมหาชน)
๒. ช่ อ งทางการเผยแพร่ ผ ลการด� ำ เนิ น การทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย :
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน หมายถึง กระบวนการ
ถ่ า ยทอดผลการด� ำ เนิ น งานผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า ง ๆ เช่ น
รายงานเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แผ่ น พั บ โปสเตอร์ เว็ บ ไซต์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น
๓. วัดผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้าตรวจ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนตั้ ง แต่
๒ ช่องทางขึ้นไป
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเผยแพร่แก่ประชาชน ๑ ช่องทาง
๓. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แต่ไม่ได้เผยแพร่
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายประเสริฐ รวยป้อม
๒. นายบุญฤทธิ์ เกตุจ�ำนง
๓. นางสาวนาฎอนงค์ แสงทอง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๑๗๕๓ ๑๐๖๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๓๔๕๙ ๒๓๔๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๗๖๙ ๒๐๙๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน 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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสร้อยนภา หาญเมตตา
๒. นางสาวผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๙๘ ๘๔๔๔

หน่วยที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๑๐๗-๑๐๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
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
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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๙
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นางสุวิชาดา สุขขี
๓. นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาทางการศึกษาท้องถิ่น โทร. ๐๙ ๗๒๔๐ ๙๑๘๔
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๙๖๔๖ ๒๙๘๒
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๒-๓๐๓
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ข้อ ๑๑๐
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นางสาวเอมอร เสือจร
๓. นางสาววันทนีย์ นาส้มกบ
ข้อ ๑๑๑-๑๑๒, ๑๑๖-๑๑๗
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร
๓. นายชัยธวัช มหาท�ำนุโชค

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๓๗
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๓๔๓๒ ๑๓๑๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๓-๒๑๑
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๔๙๕ ๕๔๕๗
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๑-๔๐๔

หน่วยที่ ๑ ข้อ ๑๑๓-๑๑๕, ๑๓๗-๑๓๘ หน่วยที่ ๔ ข้อ ๑๔๙, ๑๕๐-๑๕๑
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นายไสว สีหะวงษ์
๓. นางประพาพร แก่นจันทร์
ข้อ ๑๑๘-๑๒๐
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง
ข้อ ๑๒๑
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นายพรชัย สุขขี
๓. นายกานต์กวี นครขวาง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๗๑ ๙๐๘๐
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๐๓๑๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๔-๒๐๗
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๗๓
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๐๖๖๖ ๗๕๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
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หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๗-๑๒๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญขัย
๒. นางสาวอารยา วงศ์ป้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๐๔๓๔ ๖๘๘๘
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๐๓๙๗ ๔๔๔๕
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๕๙๐ ๔๐๐๐

หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๙-๑๓๐, ๑๓๑-๑๓๓, ๑๓๔-๑๓๖, ๑๓๙-๑๔๑
หน่วยที่ ๓ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒-๑๔๓, ๑๔๔-๑๔๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายส�ำเนียง สิมมาวัน
๒. นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์
๓. นายภิเษก มีทอง
๔. นายปวิตร เลิศอ�ำไพนนท์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒,๔๑๓๓

หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๒-๑๒๖
หน่วยที่ ๓ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๖-๑๔๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง
๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์
๔. นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา

ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๘ ๙๑๗๙
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๒๕

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖, ๑๖๗-๑๗๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
๒. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน

ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๔๐๓ ๕๖๘๓
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

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

ข้อ ๑๖๗-๑๗๓
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
๒. ว่าที่ร้อยตรีก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๓๔๙๗
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๗๘-๑๗๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเจษฎา สกุลคู
๒. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โทร. ๐๙ ๑๕๗๘ ๔๐๗๔
นักวิชาการช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๕๔๘๖ ๖๖๐๙
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๓๖,๓๗
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แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
การมีระบบ และกลไกจัด
การรับเรื่องร้องเรียน
การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

เป็นการประยุกต์ใช้จากมาตรฐานความโปร่งใส
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพและปรับบริบทให้เข้ากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล (รวม ๑๑ ข้อ) ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐
จ�ำนวน ๕๕ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตส�ำนึกและตระหนักในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการท้องถิ่น ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓. การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
๔. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๕
๕
๕
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๑ ๑๑ ๑๑

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๕
๒
๒
๒
๑๑

ข้อ
๕
๒
๒
๒
๑๑

คะแนนที่ได้

ข้อ คะแนน ร้อยละ
๕
๒
๒
๒
๑๑

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน		
(......................................................)				

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐ – ๑๘๔ จ�ำนวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานโดยการสร้างจิตส�ำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�ำ
๑. แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ๑. มีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
(เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ๒. มี ร ายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self
เพื่อทราบ
Assessment Report : SAR)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผน
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. ๒๕๖๐ วรรคสอง
๒๕๖๔) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กร
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๔. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
ภาครัฐ
๔. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ๕. มีการด�ำเนินการจริงทีเ่ ป็นรูปธรรม อย่างน้อย
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๕ ตัวชี้วัด
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๔. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อหรือไม่มกี ารด�ำเนินการ ๐
๘. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ค�ำอธิบาย :
๑. ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment)
ตัวชี้วัดการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่/ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ/ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ�ำนาจ/ตัวชี้วัดที่ ๔
การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร/ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท�ำงาน/ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) : การจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท
และการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และมิตทิ ี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

3

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ช่องทางในการสือ่ สาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารรายการโทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สือ่ ออนไลน์ Facebook Line ฯลฯ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)
กรณีมีการด�ำเนินการจริงที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๕ ตัวชี้วัด ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบตามเกณฑ์การด�ำเนินการที่กำ� หนดไว้
๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕ และ ๙
๖. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๑. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence ๑. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
Assessment : ITA)
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครอง
๓. เอกสาร รายการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการจริง ส่วนท้องถิ่น
ในเชิงประจักษ์
๒. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ปกครองส่วนท้องถิ่น
(เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ๔. มี ก ารแสดงเจตจ� ำนงทางการเมื อ งในการ
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๕. มาตรการการใช้ดลุ ยพินจิ และใช้อำ� นาจหน้าที่
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๖. มี ก ารเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คล
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในการด�ำเนินกิจการการประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็น
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ประจักษ์
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๗. มี ม าตรการจั ด การในกรณี ไ ด้ ท ราบหรื อ
๕. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ค�ำอธิบาย :
๘. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการ
๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นใน เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครอง
จิตใจจนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
ส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความ ส่วนท้องถิ่น
ดีงามแห่งคุณธรรมนั้น (เป็นมิติที่ ๒ การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ เกณฑ์การให้คะแนน :
ทุจริต ของ ป.ป.ช.)
๑. ด�ำเนินการ ๗-๘ ข้อ
๕
๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๑, ๙ และ ๑๐
๒. ด�ำเนินการ ๕-๖ ข้อ
๓
๔. เป็ น มิ ติ ที่ ๒ ของคณะกรรมการป้ อ งกั น และ ๓. ด�ำเนินการ ๒-๔ ข้อ
๒
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๑๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๒. การจั ด ท� ำ มาตรฐานคุ ณ ธรรมและ
๑. มีประกาศหลักเกณฑ์เกีย่ วกับคุณธรรม และจริยธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีจัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วย มีการด�ำเนินการ ดังนี้
จรรยาข้าราชการ
๑. จัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ และจริยธรรมของหน่วยงาน
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. มี ก ารน� ำ ประกาศหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
๔. รายงานผลการด� ำ เนิ น การที่ เ สนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร คุณธรรมและจริยธรรม มาใช้บงั คับกับข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล/ลูกจ้าง
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ�ำ และพนักงานจ้าง
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖
๓. แนวทางการจั ด ท� ำ มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ข้ า ราชการ/พนั ก งานเทศบาล/พนั ก งาน
ส่วนต�ำบล/ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานจ้าง ลงนาม
รับทราบทุกคน ตามประกาศหรือนโยบายคุณธรรม
และจริยธรรม
๔. จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศ
คุณธรรมและจริยธรรม
๕. มีจดั ท�ำประกาศหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล/ลูกจ้างประจ�ำ และ
พนักงานจ้าง ลงนามรับทราบทุกคน
๖. มีการขับเคลื่อนโดยก�ำหนดให้มีโครงการ
หรือกิจกรรมที่ด�ำเนินการคุณธรรมและจริยธรรม
จริง อย่างน้อย ๓ โครงการ หรือ ๓ กิจกรรมและ
แสดงผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชน
รั บ ทราบทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๖ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีจัดท�ำ ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท�ำและด�ำเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ ดี ต ลอดจนการจั ด ท� ำ โครงการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ที่ ด� ำ เนิ น การ
โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล/ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๔. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
๕. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้
๖. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐
๗. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการ การป้องกันการกระท�ำผิดจริยธรรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทุจริตคอร์รัปชัน
๒. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ ๑. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. รายงานผลการด� ำ เนิ น การที่ เ สนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร ๒. มีแผนการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
และป้องกันการทุจริต
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ขององค์กร ๓. มี ก ารเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมการ
ป้องกันการทุจริตของอ�ำเภอ/จังหวัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖
๓. แนวทางการจั ด ท� ำ มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานราชการ (มิใช่อ�ำเภอ/
จังหวัด) รัฐสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน
องค์การมหาชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชา
สังคม ฯลฯ
๕. มีการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ
ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า
๖. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานผลด้ า นการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ รับทราบ
๗. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด� ำ เนิ น การ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๗ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ

ค�ำอธิบาย :
๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
๓. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
๔. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐
๕. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๔. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
๑. โครงการ/กิ จ กรรมในข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ รักษาวินัย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการสร้าง ๑. การจัดท�ำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบการ
และพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น รูปถ่าย รายงาน ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
การประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นที่แสดงว่าได้จัด ๒. การจัดท�ำและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ
๓. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/ค�ำสัง่ ขององค์กรปกครอง ๓. การอบรมหรือฝึกอบรมเพือ่ สนับสนุนส่งเสริม
ส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการทางวินัย
ให้ขา้ ราชการปฏิบตั ติ ามระเบียบระเบียบแบบแผน
๔. รายงานผลการด� ำ เนิ น การที่ เ สนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร หรือวินัยของข้าราชการ
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. การจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การเสริ ม สร้ า งและ
พั ฒ นาทั ศ นคติ จิ ต ส� ำ นึ ก และพฤติ ก รรมของ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย
๕. ในรอบปี ไม่ มี ข ้ า ราชการถู ก ด� ำ เนิ น การ
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน ทางวินัย
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ งก�ำหนดมาตรฐานกลาง การบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/ เกณฑการใหคะแนน :
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
เรือ่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓
๑
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๐
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๔. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับวินัยการรักษาวินัย และการด�ำเนินการทางวินัย
๕. ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการ/พนั ก งาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ
ค�ำอธิบาย : ๑. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
๒. การด�ำเนินการทางวินัย หมายถึง การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำ� สั่ง ลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือด้วย อันเนื่องมาจากการด�ำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ต�ำบล/พนักงานเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น
(ไม่นับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ)
๓. ตามข้อ ๒ กรณีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ โดยอ�ำนาจทางบริหารของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้า
ตามข้อ ๒ ถือได้ว่ายังไม่ถูกด�ำเนินการทางวินัย
๔. TA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐
๕. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕ – ๑๘๖ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๕. การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วม
๑. ค�ำสัง่ /ประกาศจัดตัง้ ศูนย์ฯ พร้อมแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ทีเ่ ป็น ของภาคประชาชน (Participation)
ปัจจุบัน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัด ๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่
ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจาย เป็นปัจจุบนั ในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กร
อ�ำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/ ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิม่ เติม งบประมาณรายจ่ายอืน่ ๆ และรายงานการประชุมสภา ๒. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ท้องถิ่น
ช่องทางที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่
๓. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอ ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ราชการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
๔. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับ ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. หลักฐานทีม่ กี ารแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมี ๓. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและ
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐
๕. มีการเก็บสถิตผิ มู้ ารับบริการศูนย์ขอ้ มูล
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๕
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๓
ว ๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๐๘๐๑.๓/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๔. ด�ำเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ ๐
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ด�ำเนินการ
๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. การจัดให้มแี ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ในช่องทางทีเ่ ป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทกุ ขัน้ ตอนนัน้ อย่างน้อยต้องมีเอกสารทีเ่ ผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอ�ำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/เพิ่มเติม งบประมาณ
รายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจ�ำนวนข้อที่ดำ� เนินการได้จริง
๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร :
๒.๑ ประกาศผ่านเว็บไซต์/สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /แจ้งผ่านเสียงตามสาย/ Facebook)/Line
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
๒.๓ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามหมูบ่ า้ น/ชุมชน จัดท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
จัดนิทรรศการ
๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
๔. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑๘๖. การเสริมสร้างและปรับปรุง กลไก
๑๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค. ๔ ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
แบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๖ พร้อมหนังสือน�ำส่งรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ผู้กำ� กับดูแล
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามา ๑. มี ก ารจั ด วางระบบและรายงานการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุม ควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก�ำหนด
สภาท้องถิ่น
๓. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการ ๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ การบริ ห าร
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ราชการตามช่องทางที่สามารถด�ำเนินการได้
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี ๒๕๖๒
๓. มีการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สภาท้องถิ่น
๑. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ๔. เสริ ม พลั ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
๒. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
เพื่อต่อต้านการทุจริต
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน
มาตรา ๔๕/๑
ตามตัวชี้วัดที่ ๙ ITA ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดย่อย
๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖
เกณฑ์การให้คะแนน :
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔. ด�ำเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ ๐
๗. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ ว ๐๐๑๙ ลงวัน ด�ำเนินการ
ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๙. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๐. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๑. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ค�ำอธิบาย :
๑. ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมได้ตามข้อ ๑๓-๑๔ ในด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ
๒. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ในการป้องกันการทุจริต มาตรา ๑๖ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
๓. การมีสว่ นร่วม : เช่น การจัดท�ำหรือทบทวน/การเพิม่ เติมแผนพัฒนาท้องถิน่ การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖
๔. กิจกรรมสาธารณะ เช่น ประเพณี/วันส�ำคัญ/การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐
๖. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗ – ๑๘๘ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ และกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท�ำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบ
๑. ค�ำสัง่ ก�ำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง และกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
ในการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร ๑. มีการก�ำหนดหน่วยงานหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�ำเนินการต่อเรื่อง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
๒. ช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
๓. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๔. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการ พร้อมผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลง
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ 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�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ค�ำอธิบาย :
๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐
๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA
๒. มีการก�ำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
๓. มีการก�ำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน
๔. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการจริง
ในเชิงประจักษ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือส�ำนักงาน 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. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท
๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มี ก ารส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด�ำเนินการ
๓. มีบัญชีเรื่องร้องเรียนและลงรายละเอียด
ในบัญชีครบ ถูกต้อง
๔. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการแก้ไข
๕. มีการแจ้งผลการด�ำเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ ทั้งด�ำเนินการและไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียน
๖. มีการด�ำเนินการหรือมีกิจกรรม ดังต่อไป
นี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน เช่น เฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย
๗. มีการน�ำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ
สอบทัง้ ภายใน ภายนอก ไปปรับปรุงการท�ำงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
๑. ด�ำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐
๑๘๘. มาตรการภายในเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
โปร่ ง ใสและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม
๓. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๔. มีมาตรการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๙. มีมาตรการในการสร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักแก่บคุ ลากรทัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิก
สภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๘๙ เกณฑ์การประเมิน :
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
๑. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ ข้อ
๕
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ ๒. ด�ำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ
๓
๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
๓. ด�ำเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๑
๘. คูม่ อื การประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน คณะกรรมการ ๔. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการ ๐
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ค�ำอธิบาย :
๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๗, ๙ และ ๑๐
๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙ – ๑๙๐ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติ เพราะมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูก
ชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการ
๑๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมมาภิบาล และ
๒. เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการทีแ่ สดงให้เห็นถึง การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ด ้ า นคุ ณ ธรรม
การด�ำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ (ตามวิธกี ารด�ำเนินการ) จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจาก
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่าง ๆ
๑. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑. มีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและมีการ
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วน ที่ มท ประเมินจริง
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. มีการสมัคร แต่ไม่ได้รับการประเมินหรือไม่มี
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท การสมัคร
๓. ได้รับรางวัลระดับอ�ำเภอ/จังหวัด
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. ได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๕. ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระหว่างประเทศ
๕. คูม่ อื การประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน คณะกรรมการ หรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๕
๑. ด�ำเนินการ ๔-๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑-๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. การได้รับรางวัลระดับระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี ถือว่าเป็นการด�ำเนินการ ๔-๕ ข้อ แม้ว่า
จะไม่ได้ด�ำเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๕ คะแนน
๒. การได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค ถือว่าเป็นการด�ำเนินการ ๓ ข้อ แม้ว่าจะไม่ได้ดำ� เนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๓ คะแนน
๓. เป็นมิติที่ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๙๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถูกชีม้ ลู ความผิด
หนั ง สื อ แจ้ ง ชี้ มู ล ความผิ ด จากหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ จากหน่วยตรวจสอบ
ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและ เกณฑ์การให้คะแนน :
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�ำนักงานการ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกชี้มูล ๕
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ความผิด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารถู ก ชี้ มู ล ๐
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ความผิด
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น�ำไปสู่
การชี้มูลความผิด
ค�ำอธิบาย :
๑. การถูกชี้มูลความผิด : เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครอง
หรืออ�ำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่
และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมตลอด
ถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นที่ก�ำหนดไว้ใน
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 ผู้อำ� นวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
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�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
๒. นายมนู โชติเสน
ผู้อำ� นวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘
๓. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด
นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๗๐๖๐๗๖๓
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓
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