แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๔
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของจังหวัด

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

การจัดท�ำ
ฐานข้อมูล
การจัดการ
ข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน

การปรับปรุง
ภารกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

การบริการ
ประชาชน
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๒๔ จ�ำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๒ - ๒๔ จ�ำนวน ๒๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๑๕ คะแนน
๒) ตัวชี้วัดน�ำร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน (ไม่น�ำไปนับเป็นคะแนนรวม)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐
ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�ำเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................
เมือง
อบจ. ทน.
ทม.
ทต. อบต.
คะแนนที่ได้
พัทยา
หัวข้อประเมิน
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ
๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔
๔
๔
๔
๔
๔
ตัวชี้วัดน�ำร่อง ๑
๑
๑
๑
๑
๒. การจัดท�ำฐานข้อมูล
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๔. การบริการประชาชน
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๕. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ๓
๓
๓
๓
๓
๓
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๗. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๘. การปรับปรุงภารกิจ
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๙. การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
๒
๒
๒
๒
๒
๒
รวม ๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

คะแนนเต็ม
๒๕/๓๐
หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๖ จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด
คะแนนที่ได้
จ�ำนวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดน�ำร่อง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายช�ำนาญ มีข�ำ 		
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๑๐ ๖๕๑๑
๒. นายจิรเมธ บัวงาม		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๕๖๒๑ ๘๘๒๒
		
๓. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่นงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๑๙๐๗
		
				
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด (เป็นตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๖)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางวิชญา สุขกระจ่าง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล โทร. ๐๙ ๒๐๒๕ ๕๘๘๕
๒. นายกรกช ชิระปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๓๘๙๘ ๗๙๘๗
		
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
(ตัวชี้วัดน�ำร่อง)
๑. แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๑. ร้ อ ยละของโครงการพั ฒ นา/
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
กิ จ กรรมสาธารณะในแผนพั ฒ นา
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/ หมูบ่ า้ น/แผนชุมชนถูกน�ำไปบรรจุไว้ใน
เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครอง
๓. งบประมาณเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ น�ำไปจัดท�ำเทศบัญญัต/ิ
๔. การโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/
ค�ำชี้แจงงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่ ม เติ ม /งบประมาณเงิ น สะสมหรื อ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสูก่ ารพัฒนาชุมชน
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน ท้องถิ่น
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์การให้คะแนน:
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑. ร้อยละ ๕.๐๐
๕
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน ๒. ร้อยละ ๓.๐๐
๓
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล ๓. ร้อยละ ๑.๐๐
๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๑๙๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประเมินองค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒. กรณีแผนชุมชน ประเมินเทศบาลและเมืองพัทยา
๓. กรณีหมู่บ้าน (กรรมการหมู่บ้าน) ไม่ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลตัดฐาน
การประเมินได้
๔. กรณีชุมชน (กรรมการชุมชน) ไม่ส่งแผนพัฒนาชุมชนให้เทศบาล/เมืองพัทยา ให้เทศบาล/เมืองพัทยาตัดฐานการประเมินได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ต้องประเมิน
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
น�ำโครงการ การจัดท�ำบริการสาธารณะ
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี และกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผน
หรือเพิ่มเติม
พัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓ มาจัดท�ำเป็น
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายจ่าย
๔. การโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิม่ เปลีย่ นแปลง เกณฑ์การให้คะแนน:
ค�ำชี้แจงงบประมาณ ส�ำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
๑. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะ ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐.๐๐
๑. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ของโครงการ ขึ้นไป
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐
๒. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะ ๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐.๐๐
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ของโครงการ
ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒
๓. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะ ๑
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐.๐๐
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐.๐๐
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของโครงการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ๔. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะ ๐
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
และกิ จ กรรมสาธารณะน้ อ ยกว่า
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของโครงการ
๔. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�ำนิยาม ข้อ ๒๔
และข้อ ๒๕
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๓. แผนพัฒนาท้องถิน่ มีความเชือ่ มโยง
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
หรือเพิ่มเติม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๘๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีเ่ ชือ่ มโยง ๕
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ
ขึ้นไป
๒. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๓
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึน้ ไป
๓. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๑
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึน้ ไป
๔. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๐
หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และ
น�ำไปจัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า
๓ โครงการ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความ
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
จั ง หวั ด กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จะต้องมีการด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓. การเชื่อมโยง: เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน
สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๑. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
๓. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา มีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
ท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
พัฒนาท้องถิน่ โดยผูบ้ ริหารท้องถิน่ และเผยแพร่ ๒. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
(กรณี ไ ม่ ล งหรื อ เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ แผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าด�ำเนินการ และประเมิ น ผล เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ตาม
ไม่ครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมายจัดตัง้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกประเภท
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓ /ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม และ
ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๕
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๓
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการติดตามและประเมินผล ๐
หรือด�ำเนินการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้

ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ให้ถือว่า
เป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ข้อ ๑. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่น
ไม่ประชุมเพือ่ รับทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ไม่ประชุมเพือ่ รับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ได้
ด�ำเนินการจริง
๔. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ ณ ที่เปิดเผยเป็นหลัก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้อง
ประเมินเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�ำโครงการ
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอ
๒๕๖๕) ที่ ไ ด้ ผ ่ า นกระบวนการประสาน
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ/ระดับจังหวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
มาด�ำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจ�ำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ
๔. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีหรือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๕
๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐
๑
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๐๐
๐
การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑)
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓ /ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการทีด่ ำ� เนินการนัน้ ให้นบั เฉพาะทีไ่ ด้ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ในระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยน�ำมาเปรียบเทียบอัตราส่วน
กับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้อง
ด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารน� ำ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ที่ แ สดงถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มาเป็นกรอบ ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
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 รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็น เกณฑ์การให้คะแนน:
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
๑. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
๒๕๖๐ มาตรา ๖๕
ยุทธศาสตร์ชาติ ๔ - ๖ ยุทธศาสตร์
๒. พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒ - ๓ ยุทธศาสตร์
๔. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน ๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ยุทธศาสตร์
๐
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔. ไม่มโี ครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ
เป็น ๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำฐานข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๗ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�ำฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
โทร. ๐๙ ๘๗๙๙ ๕๙๐๐
		
๒. นายนุกูล บุญทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๑๕๘๕ ๕๙๑๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล
มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กร ที่ส�ำคัญได้ตามกรอบระยะเวลา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่ ได้อย่าง เกณฑ์การให้คะแนน:
ถูกต้อง ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้องเป็น ๕
และผ่ า นการรั บ รองความถู ก ต้ อ งจากองค์ ก ร ปัจจุบัน นับถึงวันตรวจ และผ่านการรับรองจาก
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส�ำนักงานส่งเสริมการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับจังหวัด
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
(ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง เป็น ๓
๑. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ ปัจจุบนั และผ่านการรับรองจากองค์กรปกครอง
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนท้องถิ่น
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ผ่านการ ๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๔. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้าน
๐
ค�ำอธิบาย: การบันทึกข้อมูลทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ นวัตกรรมและการศึกษา
ด้านที่ ๓ สาธารณภัย ด้านที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ ๕ บริหารจัดการน�้ำ ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล
ด้านที่ ๗ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านที่ ๘ เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ ๘ - ๙ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีศกั ยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
		
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า 		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
		
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
						
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน
๔. มี ก ารเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. คู ่ มื อ หนั ง สื อ สั่ ง การเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ผลิตเมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง
ในการจั ด บริ ก ารรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีด่ ำ� เนินการส�ำเร็จลุลว่ ง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๕
และด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผล
ความคื บ หน้ า ให้ ป ระชาชนทราบทุ ก เรื่ อ ง
ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวน
เรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มี
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๓
และด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผล
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๓. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๑
และด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผล
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๔. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๐
และด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผล
ความคืบหน้า ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน
ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�ำนวน เรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่มี
การด�ำเนินการใด ๆ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ค�ำชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�ำร้องเรียน เป็นค�ำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับ
ค�ำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�ำคัญที่เชื่อถือได้
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ�ำเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนทีม่ าจาก
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ ศูนย์ด�ำรงธรรมที่ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วง
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๑. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๕
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอหรือจังหวัด
คื บหน้ า ให้ ประชาชนทราบทุ ก เรื่ อ ง ภายใน
๕. มี ก ารเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก ร ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องทุกที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
๓
๑. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ ๒. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนิน
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผลความคื บ หน้ า
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ปรากฏในบัญชี
๑
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนิน
๓. คู ่ มื อ หนั ง สื อ สั่ ง การเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การ การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผลความคื บ หน้ า
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
การปกครองท้องถิน่ ผลิตเมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ที่ปรากฏในบัญชี
๐
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๔. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนิน
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ แจ้ ง ผลความคื บ หน้ า
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
ค�ำอธิบาย:
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส�ำเร็จลุลว่ ง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ด�ำรงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�ำอธิบายประกอบในข้อ ๘
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
10 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ - ๑๒ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้อย่างมีมาตรฐาน
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่สามารถ ได้รับ
การบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วย
ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ และสามารถพิสจู น์ได้
ในระดับหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับได้)
๒. แบบค�ำร้อง ค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการ
ล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ
หลั ก ฐานการใช้ บ ริ ก ารในช่ ว งเวลา
ดังกล่าว
๓. ตรวจสอบสั ญ ญาณ Wi-Fi ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุม
อินเทอร์เน็ต
๔. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
๒. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
๓. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์
ผู้พิการ
๔. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๕. การบริการประชาชนตามอ�ำนาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ทุกกฎหมาย/ระเบียบได้ก�ำหนดไว้
๖. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐. การอ�ำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ป ระโยชน์ สุ ข ของประชาชนผู ้ รั บ บริ ก าร
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีเก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต�ำแหน่งในการ
เข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้ง
ที่ตั้งของจุดให้บริการ
๓. มี ก ารออกแบบผั ง งานและระบบการให้ บ ริ ก าร
ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ”
ที่ อ� ำ นวยความสะดวกทั้ ง ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ประชาชน
๔. มีการจัดให้มรี ะบบคิวเพือ่ ให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
หรือใช้แอพพลิเคชั่น (Application) หรือให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
๕. มีจุดแรกรับในการช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค�ำแนะน�ำในการขอรับ
บริ ก ารหรื อ ช่ว ยเตรี ย มเอกสารพร้ อ มแบบค� ำ ร้ อ ง
พร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล
๖. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่
สอดคล้องกับผลส�ำรวจความต้องการของผูร้ บั บริการใน
พื้นที่(มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
๗. มีจดุ บริการน�ำ้ ดืม่ สะอาดเพือ่ บริการประชาชนรองรับ
บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
๘. มีการออกแบบสถานที่ค�ำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์
และผู้สูงอายุ
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙. ในจุดทีส่ ำ� คัญอันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถ
มองเห็ น ได้ ชั ด เจนตามหลั ก สากล ทั้ ง ขณะยื น หรื อ
รถล้อเลื่อน หรือมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการ
เอื้อมจับ
๑๐. มีการจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ ณ จุดรับบริการ
และภายในส�ำนักงาน หรือที่ท�ำการ
๑๑. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ โดยค�ำนึงถึง
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback) ของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๑๐ - ๑๑ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๘ - ๙ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๗ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๗ ข้อ
๐

ค�ำอธิบาย:
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ามีการด�ำเนินการจริงในห้วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา อาจเกิดจากการค้นหาร่องรอยที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือสุ่มสอบถามจากประชาชนผู้มารับบริการ อย่างน้อย ๔ คน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออ�ำนวย
๑. คูม่ อื ส�ำหรับประชาชนทีอ่ งค์กรปกครอง ความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ จ ะติ ด ต่ อ สอบถาม
ส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
หรื อ ขอข้ อ มู ล หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
๒. ตรวจสอบสั ญ ญาณ Wi-Fi ของ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดมุม มีการด�ำเนินการ ดังนี้
อินเทอร์เน็ต
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ และเผยแพร่ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชน
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
ครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบัน และ
๔. ตรวจสอบการให้ บ ริ ก ารช่ อ งทาง เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ๒. มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยสามจุด
ส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line
ในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ซ�้ ำ กั บ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือ
จุดที่ตั้ง (ชุมชน/หมู่บ้าน) หรือมีตู้ ปณ. ขององค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสรุปผลข้อมูลที่ได้ให้ผู้บริหาร
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความ ท้องถิ่นทราบ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ๓. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคม
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ท้องถิ่น และน�ำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมา
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแสดงผลการด�ำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง รับทราบทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /
Facebook/Line
๕. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือด�ำเนินการ
อย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ (โปรดระบุ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐

ค�ำอธิบาย:
๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ เป็นต้น หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
เป็นต้น (ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศที่ส�ำนักงาน/ที่ท�ำการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๑. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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. มี ก ารประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ค ะแนนและแสดง ประชาชน ณ จุดบริการ
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุง ๒. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของ
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน ๓. มีการใช้อปุ กรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
๕. มี ก ารเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก ร (Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มี ก ารแสดงผลการส� ำ รวจความพึ ง พอใจ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
๑. พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการ ปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๕. มีผลประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ ๖. มีการประมวลผลเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
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
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๔. หนั ง สื อ กรมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐
สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. หนั ง สื อ กรมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๕. มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ให้น�ำมาจาก ๑. - ๔.
๖. มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ให้น�ำมาจาก ๑. – ๕.
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๑๓ - ๑๕
จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ
โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และ
แบบ ปค.๖
๓. หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง รายงานให้ น ายอ� ำ เภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด แล้วแต่กรณี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓. การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผล การควบคุม
ภายใน และการจัดท�ำรายงาน ระดับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕
และแบบ ปค. ๖
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการควบคุ ม ๕
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
ตามแบบที่ก�ำหนดครบถ้วน และจัดส่งให้นายอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการควบคุ ม ๓
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
ตามแบบที่ก�ำหนดครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการควบคุ ม ๑
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
ตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วน แต่ไม่จดั ส่งให้นายอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แล้วแต่กรณี
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. ไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ๐
ภายในระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้
ด� ำ เนิ น การหรื อ ด� ำ เนิ น การตามแบบที่ ก� ำ หนด
ไม่ครบถ้วน

ค�ำอธิบาย:
๑. แบบที่ก�ำหนด ได้แก่
๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๑.๔ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณีไม่มผี ตู้ รวจสอบภายใน
หรือไม่ได้มอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน ไม่ตอ้ งจัดท�ำแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบุในหนังสือน�ำส่งรายงานให้นายอ�ำเภอ
หรือ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้
จัดท�ำแบบ ปค.๖”)
๒. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒.๑ กรณี องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล จัดส่งให้นายอ�ำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่นายอ�ำเภอจัดให้มีขึ้นด�ำเนินการรวบรวมและสรุปจัดท�ำเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ ส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๒ กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบ
๑. ข้อมูลอัตราก�ำลังต�ำแหน่งนักวิชาการ ภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ
ตรวจสอบภายใน (กรณีมตี ำ� แหน่งนักวิชาการ สอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่
ตรวจสอบภายใน)
หลักเกณฑ์ฯ ก�ำหนด
๒. ค�ำสั่งมอบหมายบุคลากรต�ำแหน่งอื่น ให้ เกณฑ์การให้คะแนน:
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มี ๑. มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๕
ต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
หรือมอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน
๓. แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
จั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบ ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
๔. รายงานผลการตรวจสอบ
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบครบถ้วน ตามแผนฯ ภายในระยะเวลา
๑. พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ที่ก�ำหนด
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย หรือมอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก าร จั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบ ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ก�ำหนด
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
ค�ำอธิบาย:
๑. จัดท�ำและเสนอแผนการตรวจสอบประจ�ำ
ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน
๒. จัดท�ำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควร
และไม่เกินสองเดือนนับจากวันทีด่ ำ� เนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
๔. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๑
หรื อ มอบหมายให้ มี ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ ต รวจสอบ
ภายใน จัดท�ำแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ แต่รายงาน
ผลการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วนตามแผนฯ
๔. ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๐
และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
๑๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดท�ำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสีย่ ง
จั ด ท� ำ รายงานผลตามแผนการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดท�ำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และจัดท�ำแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ไม่ได้รายงานผล ตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและไม่ได้ทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด�ำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หรือผู้รับผิดชอบไม่ได้ด�ำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่หลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังก�ำหนด

๕

๓

๑

๐

ค�ำอธิบาย:
๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ๑) จัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท�ำ
รายงานผลตามแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
๔. จัดท�ำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถก�ำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๖ - ๑๘ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดท�ำข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินปฏิบตั ริ าชการ
มีการยกระดับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพจนบังเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการท้องถิ่น น�ำไปสู่การบริหารงาน
ที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส
หน่วยย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๒. มีรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการทีเ่ ป็นปัจจุบนั
๓. มีเอกสารการลงนามของผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/
กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจ�ำ ได้ลงนามทราบทุกคนที่เป็นปัจจุบัน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ
จัดท�ำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�ำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
๒. มีการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
๓. มีการจัดท�ำและรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ
๔. มีการลงนามครบถูกต้อง และมีข้าราชการ
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�ำ ได้ลงนามทราบ
ทุกคน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน�ำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล
๑. ค� ำ สั่ ง /ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ การปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครอง
ประเมิ น ผลฯ ที่ มี ผู ้ แ ทนชุ ม ชน องค์ ก ร ส่วนท้องถิ่น และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
ที่เป็นปัจจุบัน
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ข ององค์ ก รปกครอง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีบคุ คลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
๓. รายงานผลการประเมิ น ผลและเสนอ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
แนวทางการแก้ ไ ขและพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน ๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์
ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์กร
๔. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พิจารณาผลการประเมินและ ปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาผล
ปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ (๒) คุณภาพของบริการ (๓) ความคุ้มค่าของ
แผ่ น ดิ น และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๕) ภารกิจ และ (๔) ความพึงพอใจของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๓. มีการจัดท�ำรายงานสรุปผลการประเมิน
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ ๔. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เกณฑ์การให้คะแนน:
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการแต่งตั้งคณะ ๐
กรรมการฯ
ค�ำอธิบาย:
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบ เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยาย หรือยุติการด�ำเนินการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ปี ๒๕๖๒ เทียบกับ
ปี ๒๕๖๓
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
สูตรค�ำนวน
ใช้คะแนนเฉลีย่ ปี ๒๕๖๓ - คะแนนเฉลีย่ ปี ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน ๕
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน ๓
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน ๑
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๔. ต�ำ่ กว่าร้อยละ ๑.๐๐ หรือคะแนน LPA ด้านที่ ๐
๑ – ๕ ต�่ำกว่าที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐

ค�ำอธิบาย:
๑. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้านที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณที่ตรวจประเมิน
ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณี ค ะแนนไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ใ นปีที่ ผ ่ า นมาได้ ค ะแนนร้ อ ยละ ๘๐.๐๐ หรื อ มากกว่ า และปีง บประมาณตรวจประเมิ น
ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณี ค ะแนนไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ใ นปีที่ ผ ่ า นมาได้ ค ะแนนร้ อ ยละ ๗๐.๐๐ หรื อ มากกว่ า และปีง บประมาณตรวจประเมิ น
ได้ร้อยละ ๗๐.๐๐ ให้ได้ ๑ คะแนน
๕. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕ หรือเท่าใดก็ตาม หากเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐
๖. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้น เช่น ปี ๒๕๖๑ ได้คะแนนระดับร้อยละ ๘๑.๐๐ และปี ๒๕๖๒ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐
(๘๑+๕ = ๘๖) ปี ๒๕๖๒ ได้คะแนนระดับร้อยละ ๘๖.๐๐ แต่เป็นการได้เพิ่มร้อยละขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ หรือมากกว่าร้อยละ ๕.๐๐
จะได้คะแนน ๕ คะแนน แต่ในปี ๒๕๖๓ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๐ จะได้คะแนนในปี ๒๕๖๓ เท่ากับ
๓ คะแนน และถ้าปี ๒๕๖๓ ใช้คะแนนระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ จะได้คะแนน ๓ คะแนน แต่ถ้าได้คะแนนที่ระดับ
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้ ๕ คะแนน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๐ ก็ตาม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๙ - ๒๑ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอน การใช้
เทคโนโลยีการให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๙.การมอบอ�ำนาจการตัดสินใจ เพือ่ ปฏิบตั ิ
๑. หนังสือหรือค�ำสั่งมอบอ�ำนาจ พร้อมบัญชีการ ราชการ
มอบอ�ำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำ� สัง่ รักษาราชการแทน) มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ที่เป็นปัจจุบัน
๑. มีการมอบอ�ำนาจท�ำเป็นหนังสือ/ค�ำสั่ง
๒. การมอบอ� ำ นาจต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ มี ผ ลโดยตรง ระบุชื่อผู้รับมอบอ�ำนาจชัดเจน
ต่อประชาชนและเป็นอ�ำนาจของผู้บริหารองค์กร ๒. มี ห ลั ก ฐานผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจใช้ อ� ำ นาจ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับ
๓. จ�ำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือค�ำสั่งมอบ ๓. มีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงาน
อ�ำนาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของผู้ได้รับมอบ ส่วนท้องถิน่ รับทราบ และลงลายมือรับทราบ
อ�ำนาจ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐
ทุกคน
๔. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ๔. มี ก ารประกาศให้ ป ระชาชนทราบในที่
ส่วนท้องถิ่น
เปิดเผย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจจริง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เกณฑ์การให้คะแนน:
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
มาตรา ๓/๑
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๑
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไข ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ มอบอ�ำนาจ
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖
เรื่ อ ง การลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ
ราชการเพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
ค�ำอธิบาย:
๑. ส�ำหรับการมอบอ�ำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�ำ
เป็นค�ำสั่ง และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
หลักความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่า
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๐. มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ
๑. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลัก ๑. มีการใช้อปุ กรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี Wi-Fi ๒. จัดให้มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตภายใน
ใช้งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงาน ส� ำ นั ก งาน/ที่ ท� ำ การองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือมีการให้บริการช�ำระภาษีผ่าน
ก่อสร้างจริงหรือไม่ เป็นต้น
อินเทอร์เน็ต
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓. มีการแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือระบบอื่นนอกจากนี้หรือมีการจองคิว
ขอรับบริการออนไลน์
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ๔. มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไข ระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กร
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ ปกครองส่วนท้องถิ่น , Line , Facebook
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นต้น
เรื่ อ ง การลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ๕. เครื่องมืออื่น ๆ (โปรดระบุ...)
เกณฑ์การให้คะแนน:
ราชการเพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔ / ๑. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๓
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๑
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อช่วยลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย บูรณาการ(Integration) โครงการเพื่อ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พัฒนาท้องถิ่น ตามอ�ำนาจหน้าที่ ร่วมกับ
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริงในปีงบประมาณ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่วนท้องถิ่น
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารก� ำ หนดขั้ น ตอนการกระจาย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
๒๕๔๓
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ� ำ นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง การท�ำความ
ตกลงร่วมมือกันจัดท�ำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. หนังสือส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร
๐๑๐๗/ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

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

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท�ำงาน
๒. รายงานการประชุมคณะท�ำงาน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดงการ
ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานหลั ง จากการพิ จ ารณา
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เสนอผู้บริหารพิจารณา
๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๒. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๑ –
๒๕๖๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการแต่งตัง้ คณะท�ำงานพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน
๒. มีการประชุมคณะท�ำงาน
๓. น�ำผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ภารกิ จ หรื อ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน
๔. มีการจัดท�ำรายงานประชุมตามรูปแบบ
ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยงาน
สารบรรณ
๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

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

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑.ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๒.ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
๓.ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๔.ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการ ๐

ค�ำอธิบาย:
กรณี มี ก ารด� ำ เนิ น การทบทวนภารกิ จ แต่ ไ ม่ มี ภ ารกิ จ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ภารกิ จ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น
การด�ำเนินการแล้ว ตามเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ข้อ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๙ การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๒๓ - ๒๔ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
เป้ า หมาย: ให้ จั ง หวั ด ก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามนโยบายของจั ง หวั ด (พ.ศ.๒๕๖๓) ซึ่ ง อาจเป็ น
การด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�ำคัญ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อ
นโยบาย การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการด�ำเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
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)
ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ หรืออย่างน้อย (ถ้าไม่มี) ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๗. Sustainable Development Goals: SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)
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ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น
ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ/
จังหวัด สถานีต�ำรวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�ำหนดไว้......
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
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
ค�ำอธิบาย: ………………………….......…

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๓. (ตัวอย่าง)
จ�ำนวนกิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด�ำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือ
กิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)
๑. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกีย่ วข้อง
๒. มี ก ารรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความตระหนักเกีย่ วกับ
โครงการที่ด�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

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๔.................................................................
๑. ………………………………………………………….
......................................................................
๒. ………………………………………………………….
......................................................................
ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….
ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ค�ำอธิบาย:
๕
๑. ………………………………………………………….
๓
๒. ………………………………………………………….
๑
ฯลฯ
๐
หมายเหตุ:
๑. องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก�ำหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การก�ำหนดตัวชี้วัด
ไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
๒. เมืองพัทยา จะก�ำหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะก�ำหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก็ได้
๓. ไม่ควรใช้เกณฑ์คะแนน ๕-๐ ควรใช้ ๕-๓-๑-๐
๔. ไม่ควรประเมินประสิทธิภาพฯ เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรประเมินประสิทธิภาพฯ ในภาพรวมของจังหวัดทีส่ ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
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