แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๔
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๘๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๗๓, ๑๗๕ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๘๕ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๔๒๕ คะแนน
๒) ตัวชี้วัดน�ำร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๔ จ�ำนวน จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด ๕ คะแนน (ไม่น�ำไปนับเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๔ ร้อยละ ๗๐
ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�ำเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................
หัวข้อประเมิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดน�ำร่อง
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
ทม.
ทต. อบต.
คะแนนที่ได้
พัทยา
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ
๑๓
๙
๑๔
๑๔
๑๔
๑๓
๓๔
๒๖
๓๔
๓๔
๓๔
๓๒
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๓

๓

๓

๓

๓

๓

๘

๖

๘

๘

๘

๘

๒๐

๖

๒๐

๒๐

๑๘

๑๗

๘๔

๕๖

๑
๘๕

๑
๘๕

๑
๘๓

๗๙

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

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

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

๗๐

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการในการจัดหา รักษา และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน และทางเท้า
น�้ำประปา รวมถึงการควบคุมอาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ
๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า ตัวชี้วัดที่ ๙๑ - ๙๗ จ�ำนวน ๗ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๙๕ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 		
โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๙๖ - ๙๗ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสร้อยนภา หาญเมตตา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
		
๒. นางผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕
		
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๙๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อทราบจ�ำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�ำปีโดยจัดล�ำดับการตรวจ
สอบตามความจ�ำเป็น
๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น
๔. บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏ ข้อสั่งการของ
ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ
๕. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
๖. ให้ ต รวจสอบถนนในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ บั ญ ชี พั ฒ นาถนนด้ ว ย (ต้ อ งตรงกั น หรื อ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด)

๓๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๑. การจั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบ
ถนนในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี ท ะเบี ย นประวั ติ
ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบ
ถนนประจ�ำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
บัญชีทะเบียนประวัติถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และได้รบั การอนุมตั ิ
ตามแผน
๓. มีการด�ำเนินการตรวจสอบถนนครบ
ถ้วน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบถนน
ประจ�ำปีที่ก�ำหนด
๔. รายงานผลการตรวจสอบให้ผบู้ ริหาร
รั บ ทราบผลการตรวจสอบตามแผน
ตรวจสอบถนนประจ�ำปี และสั่งการ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๙๑ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยาน
แห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่
เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๙๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนน ทุกสาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อทราบจ�ำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�ำปี โดยจัดล�ำดับการ
ตรวจสอบตามความจ� ำ เป็ น ที่ ป รากฏข้ อ สั่ ง การของ
ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและสั่งการ
๓. ผลการซ่ อ มแซม/ปรั บ ปรุ ง /ต่ อ เติ ม ถนนในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๙๒. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
ต่ อ เติ ม ถนน ในความรั บ ผิ ด ชอบ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามรายงานผลการตรวจสอบถนน
ประจ�ำปี
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�ำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๒. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น�้ำหนัก
เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการ
กรณีของการซ่อมแซม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน
การประเมินได้ หรือกรณี ที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม
ถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๙๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๓. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสาย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็นทางหลวง
๒. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ท้องถิน่ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ , ทถ.๕)
(ส่งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ที่ครบถ้วนถูกต้องไปยังจังหวัด)
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท เกณฑ์การให้คะแนน:
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๐
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ด�ำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. การลงทะเบียนไม่ก�ำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�ำเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้อง
มีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 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) เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์
ของเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี)
๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทางเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มี
เอกสาร ๔ หรือ ๕
๔. การคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจากจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. วิธีการคิดร้อยละ
จ�ำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ x ๑๐๐
จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ:
๑. ประเมินเฉพาะที่เข้าตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง
๒. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๙๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๔. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวน ถนนทุกสาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ลงทะเบี ย น เป็ น ทางหลวงท้ อ งถิ่ น
๒. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.๑, ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทถ.๓, ทถ.๔, ทถ.๕)
เกณฑ์การให้คะแนน:
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙
๓
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
๑
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐
๐
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้ด�ำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. การคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจากจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
๔. วิธีการคิดร้อยละ
จ�ำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐
จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ:
๑. ประเมินเฉพาะที่เข้าตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง
๒. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๕. ร้ อ ยละของความยาวถนน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน
ลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาวของ
๒. รายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนทั้ ง หมดในความรั บ ผิ ด ชอบ
(เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๓. ภาพถ่าย
(ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เมืองพัทยา
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๑. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป
๕
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙
๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๓. ร้อยละ ๘๕.๐๐ - ๘๙.๙๙
๑
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐
๐
ค�ำอธิบาย:
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๑. วิธีการคิดร้อยละ
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ความยาวถนนลาดยาง/
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙
๓
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐ ๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙
๑
ความยาวของถนนทัง้ หมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๐
๒. ถนนลาดยาง/คอนกรี ต หมายความรวมถึ ง ถนน
ลาดยางทุกประเภท (ไม่นับถนนลูกรังและดิน)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๖. การจัดท�ำฐานข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์
๑. เอกสารหลั ก ฐานการส� ำ รวจฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า ง การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ครบถ้ ว น ๕
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูล ครอบคลุมและมีการน�ำฐานข้อมูลไป
พื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือการพัฒนาท้องถิ่น
ใช้ประโยชน์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ครบถ้ ว น ๓
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ครอบคลุ ม แต่ ไ ม่ ไ ด้ น� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประโยชน์
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน ๑
ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครอบคลุม
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากร
ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ น�ำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม่ เช่น ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูต้ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร เป็นต้น ประกอบ
ด้วยข้อมูล โครงสร้างของประชากร จ�ำนวนโครงสร้างพื้นฐานรายประเภทประวัติการสร้างและซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
จ�ำแนกรายประเภทและรายปี
๒. การน�ำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�ำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อก�ำหนดนโยบาย และ
วางแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชากรทุกกลุม่
ที่มาใช้บริการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
๓. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพซึ่งใช้อ�ำนวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้สาธารณชนได้ประโยชน์
รวมทั้งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบขนส่ง
ระบบระบายน�้ำ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๗. ร้ อ ยละของสถานที่ ส าธารณะ
๑. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร
๒. ภาพถ่าย
จัดการของเทศบาลทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
๓. รายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้ า นอารยสถาปั ต ย์ (Universal
๔. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง
Design)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคาร ๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓
ส�ำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๗. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๘. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. สูตรการค�ำนวณ
สถานที่สาธารณะที่ด�ำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ x ๑๐๐
จ�ำนวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด
๒. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานที่ ที่ประชาชนทุกคนในเทศบาล
สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสถานที่นั้น ๆ ต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของ
เทศบาล เช่น ทางเท้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล ส�ำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม
ห้องสมุด เป็นต้น
๓. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจ�ำกัดทางร่างกายหัวใจส�ำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และ
เท่าเทียม ทัง้ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และในสถานทีต่ า่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการก่อสร้างสถานที่ หรือ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ไม่ต้องประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๗๐ คะแนน
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๙๘ - ๑๐๐ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 		
โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒-๔
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือ
สุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง
๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๘. ร้ อ ยละของถนนทุ ก สายอยู ่ ใ น
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า
สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ
สามารถใช้งานได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง
๕
๒. ติดตั้งได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ ๓
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๓. ติดตั้งได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๑
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๔. ติดตั้งได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. จุดเสีย่ ง หมายถึง จุดทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายอุบตั เิ หตุ และความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถึงการเกิดอาชญากรรม
ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ
๒. ในการก�ำหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การท�ำประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนด
จุดเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๙. ร้อยละของถนนทุกสายที่อยู่ใน
๑. ข้อมูลถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
๒. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า
๓. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะ และสามารถใช้งานได้
๔. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน:
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครอง ๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓
ท้องถิ่น
๓. ร้อยละ ๔๙.๐๐ – ๕๙.๙๙
๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๔๙.๐๐
๐
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
๑. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น
ถนนที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมต่อจุดส�ำคัญ ๆ เป็นต้น
๒. สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนทุกสาย จากมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่ หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๐. การดูแลบ�ำรุงรักษา/ซ่อมแซม
๑. แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม ไฟฟ้ า สาธารณะ และไฟฟ้ า ตาม
จุดเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง จุดเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑. มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ใน
๓. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร ส่วนท้องถิ่นประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๕๖๓
๒. ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ไฟฟ้าสาธารณะจากผู้บริหารท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๐ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
๔. รายงานให้ผู ้บริ หารรั บทราบและ
สั่งการให้มีการปฏิบัติ
๕. มีการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑.ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๕
๒.ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓.ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
๔. ด� ำ เนิ น การ ๑ ข้ อ หรื อ ไม่ มี ก าร ๐
ด�ำเนินการ

ค�ำอธิบาย:
๑. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมการด�ำเนินการ และหรือการเปลีย่ นแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิง่ ก่อสร้างทัง้ หมด
หรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
๒. การบ�ำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพการใช้งานได้ของไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสีย่ งต่าง ๆ
ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน
การประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๗๐ คะแนน
๑.๓ น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตัวชี้วัดที่ ๑๐๑ - ๑๐๒ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 		
โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาโดย
เครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
๒. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ได้มาตรฐาน
น�้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๑. การตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ
อุ ป โภคบริ โ ภคขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี
การตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ อุ ป โภค
บริโภคภายใน ๑ ปี
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๑ ๓. ผลด�ำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๒ /ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น�้ ำ ประปาด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ภาคสนาม
อย่างง่าย
๓. ผลการตรวจคุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ ไ ด้
มาตรฐานอุปโภคบริโภค จากหน่วยงาน
ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำ
๔. มีผลการด�ำเนินงานสืบเนือ่ งจากการ
ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือ
ระบบอื่น ๆ ที่ใช้งานอยู่
๒. การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาโดยเครือ่ งมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน�ำ้ และน�ำ้ แข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบ
คลอรีนอิสระคงเหลือในน�ำ้ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�ำ้ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง และ/
หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง อย่างสม�่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน
๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�ำเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการด�ำเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้
๔. การตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ
หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง
๕. ผลด�ำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้ประชาชนทราบหรือด�ำเนินการแก้ไขน�้ำให้มี
คุณภาพ
๖. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
ภูมิภาค เช่น ๑) ส�ำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ - ๑๖
๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๓) สถาบันการศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน�้ำ
๔) การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง เช่น ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒) กรมอนามัย
๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน (ในก�ำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
สอบถามจากประชาชนผู้ใช้น�้ำประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน
อย่างน้อย ๓ ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๒ /ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. วิธีการสุ่มอย่างง่าย
กรรมการ ๔ คน สุ่มตัวอย่าง คนละ ๓ ราย รวมเป็น ๑๒
คน ให้หาค่าว่ามีน�้ำ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้ำใช้ตลอด
๒๔ ชั่วโมงของปี ๒๕๖๒ (เช่น ในรอบ ๓๖๕ วัน จะต้อง
ไม่มีน�้ำประปาแตก น�้ำหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจ�ำนวน
๑๒ คน เป็นร้อยละ เช่น น�้ำ ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน ไม่ไหล ๒๔
ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖
๒. น�้ำประปา รวมถึง น�้ำประปาภูเขา หรือประปาหมู่บ้าน
ฯลฯ
หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๒. ร้ อ ยละของครั ว เรื อ นที่ มี น�้ ำ
ประปาใช้และมีปริมาณต่อเนือ่ งตลอด
๒๔ ชั่วโมง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๑
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๐
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๙๑ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๗๐ คะแนน
๑.๔ การตรวจสอบอาคาร ตัวชี้วัดที่ ๑๐๓ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 		
โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบบันทึกข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท
๒. หนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙ ประเภทให้ด�ำเนินการ
๓. หนั ง สื อ รั บ รองการตรวจสภาพอาคารของเจ้ า ของ
อาคาร
๔. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๓. การด�ำเนินการเกีย่ วกับอาคาร ๙
ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดท�ำฐานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท
ตามแบบที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก�ำหนด
๒. ท� ำ หนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า ของอาคาร ๙
ประเภทให้ด�ำเนินการจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบอาคาร
๓. รั บแจ้ ง ผลการตรวจสภาพอาคาร
และด�ำเนินการออกใบรับรองการตรวจ
สภาพอาคาร
๔. รายงานผลการด�ำเนินการให้จงั หวัด
ทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๔
๕
๒. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๓
๓
๓. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๒
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
อาคาร ๙ ประเภทตาม ม.๓๒ ทวิ ฯ หมายถึง อาคารสูง (อาคารทีบ่ คุ คลอาจเข้าอยูห่ รือใช้สอยได้ทมี่ คี วามสูงตัง้ แต่ ๒๓ เมตรขึน้ ไป)
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตร ขึ้นไป) อาคารชุมนุมคน
(อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป
หรือชุมนุมคน ได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส�ำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร
แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม) โรงแรม (ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีม่ จี ำ� นวนห้องพักตัง้ แต่แปดสิบห้องขึน้ ไป) อาคารชุด (ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารโรงงาน (ที่สูงกว่า ๑ ชั้น และมีพื้นที่
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) ป้าย (สูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือ
ตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป) และ สถานบริการ (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)
หมายเหตุ:
๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
๒.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตควบคุมอาคารแต่ไม่มีอาคารทั้ง ๙ ประเภท สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๔. การด�ำเนินการเกี่ยวกับอาคาร
๑. ค�ำสั่งจัดตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินการตรวจสอบอาคาร ที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท
ที่ไม่เข้าข่ายฯ และเป็นปัจจุบัน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้า ๑. จัดตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินการตรวจ
ข่ายฯ และการสั่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
สอบอาคารที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยอาคาร ๙
๓. หนังสือรายงานผลให้จังหวัดทราบ
ประเภท
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด�ำเนินการตรวจสอบและสั่งแก้ไข
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ หากพบข้อบกพร่อง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการให้จงั หวัด
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๓
๕
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๒
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย:
อาคารที่อาจไม่เข้าข่ายฯ หมายถึงอาคารที่ ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ตาม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ เช่น อาคารสาธารณะ อาคาร
อยู่อาศัยรวม หอพัก อาคารที่คนใช้สอยเป็นจ�ำนวนมาก และอาคารที่พักหรือรับเลี้ยงเด็ก หรือคนชรา หรือคนพิการ ตามแบบ
คู่มือของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๗๐

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม
การกีฬา การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง และค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๑๔ จ�ำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕๐ คะแนน
กลุม่ ที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุม่ ย่อยที่ ๑ การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๐๕ จ�ำนวน ๑ ตัวชีว้ ดั จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่
		
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑
๒. นายมนสวรรค์ สืบศรี			
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓
		
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการ
จัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�ำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ของสถานศึกษา
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส�ำนัก/กอง/
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษา)
ด� ำ เนิ น การบู ร ณาการแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อจัดท�ำ
เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผน
พั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผน
พั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
๑๐๕

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ส� ำ นั ก /
กอง/หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด้ า นแผน
และงบประมาณ) น� ำ โครงการ/กิ จ กรรม
ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ จากแผนพั ฒ นา
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ขั้นตอน
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ ขั้นตอน
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ขั้นตอน
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบ
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือไม่ หากผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก
๒. เกณฑ์การให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�ำเนินการเรียงตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕ เท่านั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีสถานศึกษา จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม
๕
จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๑๔ จ�ำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๖ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางทิพรวี รัตนรังสรรค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
						
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๑
		
๒. นางสาวเอมอร เสือจร		
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
						
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
						
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนน T – score การสอบ O-NET
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๓ ระดับ ได้แก่ ป.๖ ม.๓ ม.๖
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๘๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน
๒๕๖๓
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๖.๓/ว๑๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
๓. ประกาศ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรือ่ ง การด�ำเนินการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับ
T-score ของคะแนนเฉลี่ ย รวมรายบุ ค คล
ทุกรายวิชาสอบ ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ� ำ นวนนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนน T- score ๕
๕๐ ขึน้ ไป ของคะแนนเฉลีย่ รวมทุกรายวิชาทีส่ อบ
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. จ�ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ตั้งแต่ ๓
๕๐ ขึน้ ไป ของคะแนนเฉลีย่ รวมทุกรายวิชาทีส่ อบ
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ - ๔๙.๙๙
๓. จ�ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ตั้งแต่ ๑
๕๐ ขึน้ ไป ของคะแนนเฉลีย่ รวมทุกรายวิชาทีส่ อบ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ - ๒๙.๙๙
๔. จ�ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ตั้งแต่ ๐
๕๐ ขึน้ ไป ของคะแนนเฉลีย่ รวมทุกรายวิชาทีส่ อบ
ต�่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐
ค�ำอธิบาย: ๑. ให้ใช้คะแนน T-Score รายบุคคลของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ สทศ. ประกาศ
๒. การค�ำนวณ จ�ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน = T-Score ๕๐ ขึ้นไป x ๑๐๐
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมดที่สอบ
๓. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องการสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยถือว่า
การสอบ O-NET ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๖๓ เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ
เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด - 19 และ สถ. ได้มหี นังสือ
แจ้งแนวทางการสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบ
ตามความสมัครใจ โดยให้สถานศึกษาและนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ ยืนยันการเข้าสอบ ไปยัง สทศ. เพื่อด�ำเนินการ
สอบต่อไป กรณี สถานศึกษาที่ไม่มีเด็กเข้ารับการทดสอบ ไม่ต้องน�ำไปเป็นฐานในการค�ำนวณคะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีสถานศึกษาแต่ไม่มีเด็กเข้ารับการทดสอบ จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม
การกีฬาการส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง และค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๑๔ จ�ำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ - ๑๐๘ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๑
๒. นายต้องการ สุขเหลือ		
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๗. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ มีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พ.ศ. ๒๕๖๓
การด�ำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๔. หนังสือเสนอโครงการ/กิจกรรม
๑. จ�ำนวน ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวน ๒ กิจกรรม
๓
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม ๓. จ�ำนวน ๑ กิจกรรม
๑
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๐๐๕
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมใน วันส�ำคัญ การทัศนศึกษา เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมาเป็นฐานในการค�ำนวณคะแนน หรือ
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ต้องประเมิน หรือ
(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถาน
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง การใช้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. หลักฐานการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
(Self Assesment Report : SAR)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๘. ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ในสั งกั ด
จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในโดยใช้ ม าตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ
เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง
ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง
จัดท�ำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึ ก ษา (Self Assessment
Report: SAR)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมาเป็นฐานในการค�ำนวณคะแนน หรือ
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ต้องประเมิน หรือ
(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถาน
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี้วัดที่ ๑๐๙ – ๑๑๐ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม
						
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 		
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
๒. นายธนกฤต วิเศษฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๙. การด�ำเนินการเพื่อจัดให้มีหรือ
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ส่งเสริมการจัดให้มแี หล่งเรียนรูช้ มุ ชน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. ภาพถ่าย
๑. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๔ แห่งขึ้นไป ๕
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
และมี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรม ตั้ ง แต่ ๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมขึ้นไป
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ๒. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๒ - ๓ แห่ง ๓
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
และมีการด�ำเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ๓. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๑ แห่ง และ ๑
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) มีการด�ำเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
๔. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๒๓ และมาตรา ๒๕
ค�ำอธิบาย:
๑. มาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส�ำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
๒. แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น
๓. ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�ำเนินการในแหล่งเรียนรู้ เช่น
- ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งที่มีในตําราเรียนและที่ไม่มีในตําราเรียน
- ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรม
- ใช้เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
- ใช้เป็นแหล่งสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกฝนอาชีพ
- ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น จิตกรรมฝาพนัง ร่องรอยประวัติศาสตร์ นิเวศวิทยา สัตว์ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในชุมชน (แมลง นก ปลา ฯลฯ) เป็นต้น
- ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หรือแจ้งข้อมูลที่ต้องการสื่อ
ไปถึงคนในชุมชน
- ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น
- ใช้เป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ อาทิ เป็นศูนย์จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจุดรวบรวมผลผลิต พื้นที่รวมกลุ่ม
ทํากิจกรรมของแม่บ้าน เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๐. มีทอี่ า่ นหนังสือประจ�ำหมูบ่ า้ น/
๑. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
ชุมชนที่เป็นขององค์กรปกครองส่วน
๒. ภาพถ่าย/สภาพการใช้งาน
ท้องถิ่นเองและเป็นไปตามแนวทางที่
๓. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (สถ.)
๔. แผนการด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน ก�ำหนด
๕. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๖. ค�ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ ๑. มีที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครอง ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ส่วนท้องถิ่น ๓ แห่งขึ้นไป และเป็นไป
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
(ระบุข้อ).............................................
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ๒. มีที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครอง ๓
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) ส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง และเป็นไปตาม
และ มาตรา ๕๖ (๑)
แนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน (ระบุข้อ) ...........................................
ต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๓. มีที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครอง ๑
๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
ส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง และเป็นไปตาม
๔. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา แนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ
๒๓ และมาตรา ๒๕
(ระบุข้อ) ...........................................
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. ไม่ มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร ๐
ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๔๕๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย:
แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ก�ำหนด จ�ำนวน ๖ ข้อ ดังนี้
๑. มีการจัดท�ำป้าย “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” หรือ “บ้านรักการอ่าน”
๒. มีแผนด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาที่อ่านหนังสือ
๔. มีการจัดหาหนังสือที่มีหลากหลายและพอเพียง
๕. มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือ
๖. มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือหรือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านหนังสือ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๔ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑๑๑ – ๑๑๔ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางทิพรวี รัตนรังสรรค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
						
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๑
		
๒. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง		
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
		
๓. นายพรชัย สุขขี		
หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานและการประเมินผล
						
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔
		
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๑ - ๑๔
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย:
การประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ส ถานศึ ก ษา จึ ง สามารถตั ด ฐาน
การประเมินได้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
จัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้
ตามความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจของผู้เรียน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี
๒. มีกจิ กรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนาฏศิลป์
๓. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ
๔. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภาษา
ต่างประเทศ
๕. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรท้องถิ่น
๖ . มี กิ จ ก ร ร ม / ชุ ม นุ ม / ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี
๗. มี กิ จ กรรม/ชุ ม นุ ม /หลั ก สู ต รฝี มื อ
หรืออาชีพ
๘. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬา
๙. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมของโรงเรียน
ระบุ……………………………………………
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ตัวชี้วัด
๑๑๑

การตรวจสอบการประเมิน

๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลนักเรียน
๒. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรืออุปกรณ์อื่น
๓. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ครูสอนนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
๔. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /
โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ค�ำอธิบาย:
๑. เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กทีม่ สี ภาพความ
บกพร่องใน ลักษณะต่างๆ ไม่วา่ จะทางด้านพัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา หรือสติปัญญา ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้เหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมทั่วไป ซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือสมอง โยเป็นมา
แต่กำ� เนิดหรือไม่กไ็ ด้ ด้านการจัดการศึกษาต้องจัดให้มกี าร
เรียน การสอนทีต่ า่ งไปจากเด็กปกติ เพือ่ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพของความบกพร่องของเด็ก
๒. ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ส ถานศึ ก ษา จึ ง สามารถตั ด ฐาน
การประเมินได้
๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. เอกสารที่แสดงว่ามีการด�ำเนินการตามกิจกรรม
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีมาตรการด�ำเนินการจริง
๔. ภาพถ่าย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๑๒. โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ก ารจั ด
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น นั ก เ รี ย น ที่ มี
ความต้องการพิเศษเรียนรวม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารประกาศนโยบายการรั บ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวม
๒. มี ข ้ อ ความปรากฏในประกาศรั บ
สมัคร ว่ารับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวมด้วย
๓. มีการสนับสนุนด้านอัตราก�ำลังครู
ส�ำหรับรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนรวม
๔. มี ก า รสนั บ สนุ น วั สดุ อุ ป กรณ ์
สือ่ การเรียนการสอน และอุปกรณ์อนื่ ๆ
ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษเรียนรวม
๕. มีระบบการคัดกรองนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๑๓. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีการส่งเสริมสุข
ภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน (อาจ
ด�ำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่น)
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๓ ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖
๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๓. กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.
๒๕๖๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
ตั ว อย่ า งเอกสาร เช่ น สมุ ด ประจ� ำ ตั ว เด็ ก /บั น ทึ ก
สุขภาพเด็ก เอกสารการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ของเด็กวัยเรียน เอกสารการวัดประเมินผลของสถาน
ศึ ก ษา เช่น ปถ.๐๑, ปถ.๐๔ หรือกิ จกรรมโครงการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น/การป้ อ งกั น ภั ย ต่ า ง ๆ
กิจกรรมหน้าเสาธง
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ส ถานศึ ก ษา จึ ง สามารถตั ด ฐาน
การประเมินได้
๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึก
อบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ
หลักฐานอื่นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report: SAR) รายงานการตรวจสอบรายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
๕. เสนอผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (Self Assessment
Report: SAR) ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มีการคัดกรองนักเรียน (อาจด�ำเนิน
การเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น)
๓. มี ก ารประกั น สุ ข ภาพ/อุ บั ติ เ หตุ
นักเรียน
๔. มี ม าตรการป้ อ งกั น /การฝึ ก ซ้ อ ม
กรณีเด็กติดในรถยนต์
๕. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี
เด็กจมน�้ำ
๖. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี
เด็กถูกไฟฟ้าช็อต
๗. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี
ไฟไหม้
๘. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อมภัยอืน่ ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๑๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดฝึกอบรมหรือจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. มีการจัดกิจกรรม/ติดตามเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment
Report: SAR) ครบทุกแห่ง
๔. ส� ำ นั ก หรื อ กองการศึ ก ษาตรวจ
สอบรายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report: SAR) ของ
สถานศึกษาแล้วรายงานผู้บริหาร
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๔ ๒. กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน:
๒๕๖๑
๑. ด�ำเนินการ ๒ รายการขึ้นไป
๕
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๒. ด�ำเนินการ ๑ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการ ๐
๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
สถานศึกษา จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างสุขภาวะในท้องถิ่น
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๑๑๕ - ๑๒๑ จ�ำนวน ๗ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๑๕ – ๑๑๙ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๒๐ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ: นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๙๑๑๑ ๔๙๓๗
		
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๕๗
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. กิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด หรื อ
สนับสนุนการจัด อาจใช้จา่ ยจากเงินอุดหนุนทีร่ ฐั จัดสรรให้
๔. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๕. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลสุขภาพ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๕ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๒/
ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การก�ำหนด
หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตรา
ค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๔๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรือ่ ง
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๐๖๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วม
การฝึกอบรม
ค�ำอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)/แกนน�ำสุขภาพ
ในการควบคุมและป้องกันโรค การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
(เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เป็นต้น
๒. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท�ำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ควรมีความ
ครอบคลุมกิจกรรม
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 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับ
การอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด มีหน้าที่ เช่น สื่อสารให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ป้องกัน
และควบคุมโรค ฯลฯ
๖. อาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) หมายถึง คนในครอบครัวแต่ละครอบครัว หรือเพื่อนบ้านที่ได้รับการคัดเลือก
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด เช่น การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นเบาหวาน
โรคเรือ้ รัง ฯลฯ ตัวอย่าง ครอบครัว ก มีผปู้ ว่ ยเป็นภาวะ(ภาวะ = ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรค) เบาหวาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ของคนในครอบครัว ไปยังครอบครัวอื่น
๗. ผู้น�ำด้านสุขภาพ หมายถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และสามารถกระตุ้น
ผลักดัน การขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ กาย ใจ สังคม
และอารมณ์ เช่น ผู้น�ำการออกก�ำลังกาย ผู้น�ำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ
ค�ำอธิบาย:
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล)
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒ ลงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๗. คู่มือแนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานจัดการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
๘. คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๖. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการเพื่อ
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรค
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

๑๑๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม
ความพร้ อ มการรั บ มื อ โรคติ ด ต่ อ
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่
การให้ความรู้)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. การนับจ�ำนวนกิจกรรมหากใน ๑ โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น มีการจัดท�ำโครงการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
การฉีดพ่นหมอกควัน การก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการ
ขยะมูลฝอย การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ การตรวจหามะเร็งเต้านม การให้บริการด้านทันตกรรม
เป็นต้น สามารถแยกนับเป็นรายกิจกรรมได้
๒. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น โรคพิษสุนัข
บ้า(สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
๓. โรคไม่ตดิ ต่อ หมายถึง กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง กลุม่ โรคทีไ่ ม่ได้มสี าเหตุมาจากการติดเชือ้ ไม่ได้เกิดจากเชือ้ โรค ไม่สามารถติดต่อได้
ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวน�ำโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ
จาม น�้ำ อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์ แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น การดื่ม
สูบบุหรี่ ขาดการออกก�ำลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง
๔. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ
๒๐ ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือ
โรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา
๕. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ h๑n๑ ๒๐๐๙
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
๗. โรคติดต่ออุบัติซ�้ำ (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมา
ระบาดอีก เช่น ไข้ชิคุนกุนยา
๘. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
๙. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (SOP)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๘. การบริหารจัดการการป้องกัน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๑. มี ฐ านข้ อ มู ล จ� ำ นวนสุ นั ข และแมว
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ในพื้นที่
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ๒. มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น /
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
เทศบั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การ
๔. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data
เลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ
๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บ ๓. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
วัคซีน เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data บ้าในสัตว์
Logger
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๘ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๒
๖. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
๗. คูม่ อื การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าใน
สัตว์ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้มี
สถานสงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไปยัง
สถานสงเคราะห์สัตว์อื่น)
๕. มีการจัดให้มีระบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain system) ส�ำหรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖. มี ก ารท� ำ หมั น สุ นั ข และแมวที่ ไ ม่ มี
เจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๕ – ๖ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที่จะท�ำให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสม
ตลอดเวลา ทั้งในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขั้นตอนในขณะให้บริการที่ต้องน�ำวัคซีนที่มีอยู่ในสภาพ
ทีเ่ หมาะสมเข้าสูร่ า่ งกายสัตว์ดว้ ยเหตุทวี่ คั ซีนไวต่อความร้อนความเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมทิ ถี่ กู ต้อง ตัง้ แต่ผผู้ ลิตจนถึงผูใ้ ช้ +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 ที่ใช้วัดและบันทึก
อุณหภูมิ ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป
๕. กรณีการด�ำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และมีการด�ำเนินการในศูนย์ เช่น การฉีดวัคซีน
การท�ำหมันสุนัข ให้ได้ ๕ คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๙. จ�ำนวนหน่วยบริการสาธารณสุข
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ
๒. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
ประชาชน
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๔. หนังสือขอรับการสนับสนุน
๑. มี ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ของ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น บ� ำ รุ ง โรง ๒. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข
พยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง อื่นในการตรวจสุขภาพของประชาชน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการครบ
๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
30 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๙ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. มีการบริการสาธารณสุขเคลือ่ นทีท่ งั้
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขอืน่
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล
สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจําตําบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป หรือ สถานพยาบาลที่ด�ำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ข้อมูลปัจจุบนั : มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน
๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๐. องค์กรปกครองท้องถิน่ ผ่านการ
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาล
๒. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐาน อาหาร และด้านการจัดการคุณภาพ
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง น�้ำบริโภค
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ ๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร ๕
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละด้านที่มี ๑-๒ ด้าน
การลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๒. ผ่ า นการประเมิ น ระดั บ พื้ น ฐาน ๓
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ ๑-๒ ด้าน
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี ๓. มี ก ารสมั ค รเข้ า ร่ ว มอย่ า งน้ อ ย ๑
ลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๑ ด้าน มีผลการประเมินตนเอง และ
มี ผ ลการประเมิ นจากคณะกรรมการ
(กรณีประเมินไม่ผ่าน)
๔. มีการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา ๐
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
แต่ไม่มีการด�ำเนินการ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่
๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
อาหารเพือ่ ท�ำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชือ้ โรค หนอนพยาธิและสารเคมีตา่ งๆ ทีเ่ ป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตราย
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการด�ำรงชีวติของผู้บริโภค
กระบวนการการจัดการสุขาภิบาลอาหาร แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
- การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�ำหน่ายและสะสมอาหาร (EHA ๑๐๐๑)
- การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA ๑๐๐๒)
- การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจ�ำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (EHA ๑๐๐๓)
๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้ำบริโภค หมายถึง การบริหารจัดการน�้ำให้สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคไม่มีสารละลายและ
สิ่งเจือปนต่างๆที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น�้ำบริโภค สามารถป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน�้ำเป็นสื่อได้
กระบวนการการจัดการคุณภาพน�้ำบริโภค แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
- การจัดการคุณภาพน�้ำประปา (ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (EHA ๒๐๐๑)
- การจัดการคุณภาพน�้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) (EHA ๒๐๐๒)
- การจัดการคุณภาพตู้น�้ำหยอดเหรียญ น�้ำดื่มบรรจุขวด (EHA ๒๐๐๓)
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณา ดังนี้
๓.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน)
ด้านใดด้านหนึง่ หรือทัง้ ๒ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
และไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยา
ที่ผ่านการรับรองแต่ไม่มีเอกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจให้คะแนนของทีมประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
๓.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่
เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัคร
เข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะขอประเมินใหม่
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา กรณีไม่สมัครเข้ารับการประเมิน สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่ต้องประเมิน
๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๑. องค์กรปกครองท้องถิน่ ผ่านการ
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
๒. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐาน และด้านการจัดการมูลฝอย
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๑ ๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละด้านที่มี
การลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี
ลายมือชื่อจากคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร ๕
๑ - ๒ ด้าน
๒. ผ่ า นการประเมิ น ระดั บ พื้ น ฐาน ๓
๑ - ๒ ด้าน
๓. มี ก ารสมั ค รเข้ า ร่ ว มอย่างน้ อ ย ๑
๑ ด้าน มีผลการประเมินตนเอง และ
มี ผ ลการประเมิ นจากคณะกรรมการ
(กรณีประเมินไม่ผ่าน)
๔. มีการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา ๐
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
แต่ไม่มีการด�ำเนินการ

ค�ำอธิบาย:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่
๑.๑ การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการด�ำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน และการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อลดการก่อให้เกิดโรค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการการจัดการสิ่งปฏิกูล แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
- การจัดการส้วมสาธารณะ (EHA ๓๐๐๑)
- การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๒)
๑.๒ การจัดการมูลฝอย หมายถึง กระบวนการด�ำเนินการตั้งแต่การลดปริมาณ/การคัดแยก การเก็บขน การบ�ำบัดหรือ
การก�ำจัดมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่ก�ำหนด
กระบวนการการจัดการมูลฝอย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
- การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA ๔๐๐๑)
- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA ๔๐๐๒)
- การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA ๔๐๐๓)
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณา ดังนี้
๓.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน)
ด้านใดด้านหนึง่ หรือทัง้ ๒ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
และไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่
ผ่านการรับรองแต่ไม่มเี อกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม) เพือ่ เป็นหลัก
ฐานในการตรวจให้คะแนนของทีมประเมินประสิทธภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
๓.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่
เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัคร
เข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะขอประเมินใหม่
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา กรณีไม่สมัครเข้ารับการประเมิน สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่ต้องประเมิน
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หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม
๒๐
จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๒๒ – ๑๒๕ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))
ตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาในพื้นที่ในระบบองค์รวมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย/การใช้จา่ ย ด�ำเนินการส�ำหรับผู้ถูกกักกันในการ
เงิ น สะสม ประจ� ำ ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรื อ ด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และควบคุ ม
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
โอนงบประมาณเพิ่ม
หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus
๒. ภาพถ่ า ยการด� ำ เนิ น การจริ ง ที่ ต รวจสอบได้ กั บ งบ Disease 2019 (COVID-19))
ประมาณรายจ่าย
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ำกับดูแล ๑. กรณี ผู ้ เ ข้ า ข่ า ยติ ด เชื้ อ ซึ่ ง ได้ รั บ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
การคั ด กรองจากจั ง หวั ด ได้ ด� ำ เนิ น
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย การใช้ ร ถยนต์ ส ่ ว นกลางรั บ ไปส่ ง ยั ง
เหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน โรงพยาบาล
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กรณี ผู ้ ที่ ต ้ อ งเฝ้ า ระวั ง และสั ง เกต
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ อาการได้ ใ ช้ ร ถส่ ว นกลางรั บ ไปส่ ง ยั ง
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สถานที่พัก หรือพื้นที่ควบคุมที่จัดให้
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๓. กรณีส�ำหรับผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกัน
ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
รวมได้ด�ำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๔. กรณีการช่วยเหลือในด้านคุณภาพ
ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ชีวิต ได้ด�ำเนินการช่วยเหลือประชาชน
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบโดย
ว ๐๗๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
ค�ำอธิบาย:
เกณฑ์การให้คะแนน:
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง รับ - ส่ง ไปโรงพยาบาล จะเป็น ๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๕
รถยนต์อะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นรถขององค์กรปกครอง ๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓
ส่วนท้องถิ่น หรือการจัดหายานพาหนะส�ำหรับจ้างเหมา ๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
ก็นับเป็นคะแนน
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ป ระชาชนในพื้ น ที่ ใ นเวลานั้ น ติ ด เชื้ อ
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 หรือไม่มีสถานที่กักกัน
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย/การใช้จา่ ย
เงิ น สะสม ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรื อ
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ า ยการด� ำ เนิ น การจริ ง ที่ ต รวจสอบได้ กั บ งบ
ประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ำกับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๐๗๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ค�ำอธิบาย:
กรณีการด�ำเนินการไม่ตรงกับการด�ำเนินการข้อ ๑-๕
แต่ เ ป็ น การด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะหรื อ คล้ า ย ๆ กั น
ให้เทียบเคียงเพื่อให้คะแนนได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก�ำหนดไว้
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ป ระชาชนในพื้ น ที่ ใ นเวลานั้ น ติ ด เชื้ อ
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 หรือไม่มีสถานที่กักกัน
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การประเมิน

๑๒๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�ำเนินการส�ำหรับสถานที่กักกันหรือ
ควบคุมในการด�ำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีค่าใช้จ่ายค่าจัดท�ำความสะอาด
ฆ่าเชือ้ สถานทีพ่ กั ของผูป้ ว่ ยโรคติดต่อ/
ที่สาธารณะ
๒. มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยค่ า ปรั บ ปรุ ง สถานที่
ราชการเพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและ
ควบคุมโรค เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
ฯลฯ
๓. มีคา่ ใช้จา่ ยค่าเช่าสถานทีเ่ อกชนเพือ่
เป็นสถานทีป่ อ้ งกันและควบคุมโรค เช่น
โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ
๔. มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานของสถานที่ควบคุม
(ระบุด้วยว่าใช้จ่ายอะไร....................)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย/การใช้จา่ ย
เงิ น สะสม ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรื อ
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ า ยการด� ำ เนิ น การจริ ง ที่ ต รวจสอบได้ กั บ
งบประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ำกับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๐๗๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ค�ำอธิบาย:
กรณีการด�ำเนินการไม่ตรงกับการด�ำเนินการข้อ ๑-๕
แต่ เ ป็ น การด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะหรื อ คล้ า ย ๆ กั น
ให้เทียบเคียงเพื่อให้คะแนนได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก�ำหนดไว้
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย/การใช้จา่ ย
เงิ น สะสม ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรื อ
รายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ
โอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ า ยการด� ำ เนิ น การจริ ง ที่ ต รวจสอบได้ กั บ งบ
ประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ก�ำกับดูแล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด�ำเนินการส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ค ่ า ป่ ว ยการชดเชยการงานของ
อ.ป.พ.ร./ค่าเบี้ยเลี้ยงส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุม
๒. จัดให้มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เครือ่ งตรวจวัดอุณหภูมิ เครือ่ ง
พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
๓. มี ย า/เวชภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า วั ส ดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่
๔. จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งแต่ ง กาย วั ส ดุ อื่ น ที่
จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ
๕. จัดให้มีค่าอาหารส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานที่ควบคุม/กักกัน (ต้อง ไม่ซ�้ำซ้อน
กับค่าเบี้ยเลี้ยง)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๒๕. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด�ำเนินการช่วยเหลือส�ำหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ที่เกิด
จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ในการด�ำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๕ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ข้อ ๑๒
และข้อ ๑๖ (๒)
๒. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๗ และข้อ ๘
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
ค�ำอธิบาย: กรณีการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค
ต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับตัวชี้วัดที่ ๑๒๒
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑. มีใช้จ่ายด้านแรงงานหรือค่าใช้จ่าย
จ้างเหมาบริการ
(ระบุด้วยว่าใช้จ่ายอะไร....................)
๒. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คุณภาพชีวติ อันเกิดจากได้รบั ผลกระทบ
ผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าเครื่องอุปโภค
บริโภค
๓. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คุณภาพชีวติ อันเกิดจากได้รบั ผลกระทบ
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยในด้ า นการครองชี พ
ตามความจ�ำเป็นที่ไม่ใช่ข้อ ๒.
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการครบ ๓ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมสตรีและครอบครัว ตัวชี้วัดที่ ๑๒๖ – ๑๒๗ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๖. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการหรือ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๖ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑)
๒. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๖)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
๓. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.
๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๘) จัดท�ำกิจการ
ใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีอ่ ยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการ
สมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�ำเนินการหรือ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ (๑๔) อ�ำนาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นของเทศบาลนคร
หรือของเมืองพัทยา
๕. พระราชก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๗ (๒๗) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
๖. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๗. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๓๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่ อ ง ขอความอนุ เ คราะห์ บ รรจุ โ ครงการ/กิ จ กรรม
ด้ า นการพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ /
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนเพื่อช่วยเหลือสตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี
เป็นต้น
๒. กิจกรรมในการพัฒนาสตรี คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในแต่ละกลุ่มอายุ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพรายได้ มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ตลอดจน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การเป็นผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว การด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์
และคุ้มครองสิทธิสตรี การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างหญิงชายในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม
มีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการหรือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ความอบอุ่นในครอบครัว
๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
เพื่อทราบ
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน ๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ ๒๕๕๘
๒. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรม walk rally
ค่ า ยครอบครั ว ค่ า ยสามวั ย (เด็ ก ผู ้ ใ หญ่ ผู ้ สู ง อายุ )
กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ที่เข้าร่วมได้ทั้งครอบครัว การจัดท�ำฐานข้อมูล
ทางสังคม อาทิ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรง เป็นต้น
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ - ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ตัวชี้วัดที่ ๑๒๘ - ๑๓๑ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคาร
ส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๘. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
(นอกเหนือจากการจ่ายเบีย้ ความพิการ)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด งาน/กิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อให้คนพิการ
สามารถเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมได้
๒. มีสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่อยู่ใน
ท�ำเลที่เหมาะสม ผู้พิการสามารถเดิน
ทางเข้ า ร่ ว มงาน/กิ จ กรรมได้ อ ย่ า ง
สะดวก
๓. มีการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคน
พิการที่จะเข้าร่วมงาน/กิจกรรม เช่น
การจัดพาหนะบริการรับ-ส่ง การเตรียม
ความพร้ อ มรถเข็ น ส� ำ หรั บ บริ ก าร
คนพิการ การเตรียมหน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน
ส�ำหรับผู้พิการที่เข้าร่วมงาน เป็นต้น
๔. มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ในงาน/กิจกรรมทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการให้คน
พิการ เช่น เสียงตามสาย โปสเตอร์
อักษรเบลล์ล่ามมือแปลภาษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดท�ำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟู
สมรรถภาพ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารส�ำหรับคนพิการ จัดหาอุปกรณ์ การพาคนพิการไปท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
การไปเยี่ยมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นต้น
๒. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ โดยกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานดังกล่าว
๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๙. จ�ำนวนครั้งที่องค์กรปกครอง
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ ๑๐ ส่วนท้องถิน่ สามารถด�ำเนินการจ่ายเบีย้
ของทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก ความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กร ประกาศเทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ส่วนต�ำบล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล/
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลประจ� ำ
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวัน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑. พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา เกณฑ์การให้คะแนน:
ยอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๕
๒. พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๓
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง
เงินเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ๓. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๑
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๐
๔. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ต�่ำกว่า จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗
และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ
ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสม ทดรองจ่ายไปพลางก่อน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. ยกเว้นกรณีคนพิการที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยความพิการภายในก�ำหนด
๓. ยกเว้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสด
๔. หากไม่มีการจ่ายเงินสดให้ตัดฐานคะแนนในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๐. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง จากหน่วยงานราชการ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
ต่าง ๆ หรือองค์กรภาคประชาสังคม ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริง
๑. มีการด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป ๕
๔. รายงานผลการด�ำเนินการ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ ๒. มีการด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
ทราบ
๓. มีการด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย:
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น เมื่อมีการขอข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือมีการตัง้ คณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องขึน้ มาเพือ่ ส�ำรวจข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาส/คนไร้ทพี่ ง่ึ ในพืน้ ทีแ่ ล้ว หรือ
มีการสอบถามจากก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น/ชุมชน การท�ำประชาคมแล้ว หรือมีการตรวจสอบข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งก็สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข
การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจน
ผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
๓. คนไร้ที่พึ่ง หมายถึง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก
และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ (ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดตัง้ สถานคุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ /ศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ โดยความสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ การส�ำรวจ/จัดท�ำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง การจัดท�ำแผนเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การศึกษาและอาชีพ
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท�ำและมีที่พักอาศัย
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นต้น
๕. คนไร้ที่พึ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พึ่ง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
๓. กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุน
ซึ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๕. ส�ำเนาโครงการ
๖. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๗. รายงานผลการด�ำเนินงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวงมหาดไทย ก�ำหนดสิง่ อาํ นวยความสะดวก
ในอาคารส�ำหรับผู้พิการ. หรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
๓. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๒๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น
- มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลนื่ และกว้างพอส�ำหรับ
รถนั่งคนพิการ
- มีบริการพิเศษส�ำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่ง
ด่วนเฉพาะ มีช่องทางบริการด่วนส�ำหรับผู้พิการ
- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งที่เพียงพอส�ำหรับการ
ให้บริการ
- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัย
ส�ำหรับผู้พิการ
- มีช่องทางส�ำหรับการใช้ลิฟต์ให้ผู้พิการ
- มีห้องน�้ำสาธารณะที่เพียงพอต่อการให้บริการ และ
มีห้องน�้ำส�ำหรับผู้พิการ
- มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยมีที่จอด
รถช่องพิเศษส�ำหรับผู้พิการ
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๑. การจัดท�ำสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ภายในอาคารสถานที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกขั้ น พื้ น ฐานส� ำ หรั บ
คนพิการ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ด้ า นอาคารส� ำ นั ก งานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ประกอบด้วย ป้ายและ
สัญลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได
ที่จอดรถ ห้องน�้ำและราวจับ
๒. ด้านอาคารหรือพืน้ ทีส่ าธารณะ (เช่น
ศูนย์บริการคนพิการ สวนสาธารณะ
อาคารหอประชุม ฯลฯ) ที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน
ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
ประกอบด้ ว ย ป้ า ยและสั ญ ลั ก ษณ์
ทางลาดและลิ ฟ ต์ บั น ได ที่ จ อดรถ
ห้องน�้ำและราวจับ
๓. ด้านการส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท�ำสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกขั้ น พื้ น ฐานส� ำ หรั บ
คนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของ
หน่วยงานหรือในพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นความดูแล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
การประชาสัมพันธ์ การออกประกาศ
การขอความร่วมมือ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการจัดท�ำกิจกรรมครบทั้ง ๓ ด้าน ๕
๒. มีการจัดท�ำกิจกรรม ๒ ด้าน
๓
๓. มีการจัดท�ำกิจกรรม ๑ ด้าน
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ ๑๓๒ - ๑๓๕ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๒ – ๑๓๔ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๕ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การจริ ง ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�ำ
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการการศึกษาจัด
กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้ สั ง คมหรื อ ชุ ม ชนตระหนั ก
ถึงความจ�ำเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริม
และสร้างวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯ
๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผูส้ งู อายุ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม ยกย่อง
เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ มีบริการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ
ฯลฯ
๓. ด้านการคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ
เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้
พืน้ ฐาน จัดตรวจสุขภาพประจ�ำปี ประชาสัมพันธ์
ให้ ผู ้ สู ง อายุ ท ราบถึ ง สิ ท ธิ ห รื อ สวั ส ดิ ก ารที่
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จั ด ให้ บ ริ ก าร ส่ ง เสริ ม ให้
ผูส้ งู อายุได้รบั อุปกรณ์ ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ตามความจ�ำเป็น ฯลฯ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๒ ค�ำอธิบาย:
กิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
จัดท�ำและส่งให้จังหวัดแล้ว นับรวมทั้งกิจกรรม
ทีใ่ ช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และไม่ ใ ช้ ง บประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู ้ ด� ำ เนิ น การหรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น
โครงการ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. ด้านการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาด้านผูส้ งู อายุ
และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นผู ้ สู ง อายุ เช่ น
ประสานงานผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ส่ ว นราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษาสนั บ สนุ น
ให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มี
การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ
๕. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ เช่น จัดท�ำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานการส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จัดท�ำกิจกรรม ๓ - ๕ ด้าน
๕
๒. จัดท�ำกิจกรรม ๒ ด้าน
๓
๓. จัดท�ำกิจกรรม ๑ ด้าน
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๓. การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ ข อง
๑. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เอกสารรายงานฐานข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ ต ่ อ ผู ้ เกณฑ์การให้คะแนน:
บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมและ ๕
๓. ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๔. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุลงในเว็บไซต์หลักของ ๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
๓
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล แต่ ไม่ ค รบถ้ ว น ๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุม
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
เกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง (ฉบับที่ ๔).
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ (ข้อ ๙)
๒. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/เมื อ งพั ท ยา ไม่ ส ามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๔. จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ทศบาล และองค์ ก าร
๑. หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อายุ บริหารส่วนต�ำบลสามารถด�ำเนินการจ่ายเบี้ย
ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามระเบียบ ยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล เรือ่ ง บัญชี
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล ประจ�ำ
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๐
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชี ของเดือน
ธนาคาร)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรบั เงินสด) ๑. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑๒ ครั้ง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน ๒. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๓
การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง ๑๑ ครั้ง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๑
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ผู ้ สู ง อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๐ ครั้ง
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓)
๔. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต�่ำกว่า ๐
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก ๑๐ ครั้ง
เกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๗
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ
ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง
๒. ยกเว้นกรณีผู้สูงอายุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในก�ำหนด
๓. ยกเว้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสด
๔. หากไม่มีการจ่ายเงินสดให้ตัดฐานคะแนนในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๕. การจัดท�ำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
๑. หนังสือขอความร่วมมือในการประสานการ พึ่งพิงในเขตพื้นที่
คัดกรองหรือการคัดกรองผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ในพืน้ ที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ ๑. มีฐานข้อมูลจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL) ๒. มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการ
๒. การจัดท�ำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีการ
ผ่านเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คัดกรองผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงของหน่วยบริการ
๓. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร สาธารณสุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ ๓. มี อ าสาสมั ค รดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์ ในพื้นที่
จริงในวันตรวจประเมินฯ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร ๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๕
ท้องถิ่นและจังหวัด
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การก�ำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ในระยะยาว และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน
และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๘๙๙ ลงวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท�ำฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยา)
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง: ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตามดัชนีบาร์เธล
แบบประเมินดัชนีบาร์เธล (ADL): เกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel
ADL index) โดยการจ�ำแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐๕ – ๑๓๘ จ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๗๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตัวชี้วัดที่ ๑๓๖ - ๑๓๘ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๖ - ๑๓๘ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลน
หรือแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลต� ำ บล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/
เมืองพัทยา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๖. จ�ำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการจัดให้มี เพือ่ ให้
ประชาชนได้ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น กี ฬ า หรื อ
ออกก�ำลังกาย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ล านกี ฬ า/ ๕
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�ำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบ�ำรุงรักษาอย่าง
สม�่ำเสมอ
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ล านกี ฬ า/ ๓
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�ำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนใน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และอยู ่ ใ นสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การบ� ำ รุ ง รั ก ษา
อย่างสม�่ำเสมอ
๓. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ล านกี ฬ า/ ๑
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน น้อยกว่า
ร้ อ ยละ ๕๐.๐๐ ของจ� ำ นวนหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การบ� ำ รุ ง รั ก ษา
อย่างสม�่ำเสมอ หรือไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬา
แต่สามารถใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ หมายถึง สนามกีฬาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีต
หรือแอสฟัลต์ ฯ และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
๒. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กายประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร
๓. ให้นบั รวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วย แต่ถา้ เป็นโรงเรียนทีไ่ ม่ได้สงั กัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้
๔. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น
๕. จ�ำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง.....แห่ง ใช้ได้...... แห่ง ใช้ไม่ได้.....แห่ง (ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ ๕ ด้วย)
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๑๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๗. จ� ำ นวนของลานกี ฬ า/สนามกี ฬ า
๑. สอบถามผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสุ่ม ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระชาชน
อย่างง่าย
สามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอด
๒. หนังสือยืนยันจากผู้น�ำชุมชน/ประชาชน/ ทั้งปี
ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร ๑. ด�ำเนินการร้อยละ ๑๐๐
๕
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ ๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๙๙.๙๙
๓
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๑
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลต� ำ บล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/
เมืองพัทยา
ค�ำอธิบาย:
กรณีอยู่ระหว่างการซ่อม หรือปรับปรุงไม่ให้
มานับค่าร้อยละถือว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/เมื อ งพั ท ยา ไม่ ส ามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๘. จ�ำนวนกิจกรรมหลักเพือ่ การส่งเสริมกีฬา
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กีฬา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกาย ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
หรือการเล่นกีฬา
กีฬา
๓. บัญชีอปุ กรณ์กฬี า/อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย ๒. มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ชมรม/
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา สโมสรการออกก� ำ ลั ง กายหรื อ การเล่ น กี ฬ า
๕. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร ตามความสนใจของประชาชน
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๓ . มี ก า ร จั ด อุ ป ก ร ณ ์ กี ฬ า แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์
๖. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร การออกก�ำลังกาย
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ ๔. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการในแต่ละปี
ในวันตรวจประเมินฯ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปราม ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง ๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลต� ำ บล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/
เมืองพัทยา
ค�ำอธิบาย:
๑. ในการด�ำเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาด�ำเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม อ�ำนาจหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจด�ำเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้
ยกตัวอย่างไว้
๒. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น
๒.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
๒.๒ มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้
๒.๓ มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน
๒.๔ มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ในการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย
๒.๕ มีการจัดให้มอี ปุ กรณ์กฬี าและอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย เช่น จัดให้มอี ปุ กรณ์กฬี า/อุปกรณ์การออกก�ำลังกายทีไ่ ด้มาตรฐาน
มีจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดท�ำบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ์
ดังกล่าว
๒.๖ มีการจัดท�ำบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก�ำลังกาย เช่น
๓.๑ การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน
๓.๒ การจัดแข่งขันกีฬาระดับอ�ำเภอหรือระดับจังหวัด
๓.๓ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกก�ำลังกายประจ�ำสัปดาห์
๓.๔ การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มกี าร จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๓.๕ การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้ค�ำแนะน�ำ ในการเล่นกีฬา
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๐

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ – ๑๔๔ จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
หรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐ
จัดสรรให้
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๙. จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. อาชีพเกษตรกรรม
๒. อาชีพปศุสัตว์
๓. อาชีพการท�ำอาหาร
๔. อาชีพคหกรรม
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
๖. อาชีพการบริการ
๗. อาชีพอื่น ๆ (โปรดระบุ...)

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 51

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๙ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือ ๑. ด�ำเนินการ ๓ ประเภทอาชีพขึ้นไป ๕
ประชาชนตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง ๒. ด�ำเนินการ ๒ ประเภทอาชีพ
๓
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ ประเภทอาชีพ
๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
เพิ่มเติม
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.
๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมท�ำการตลาด
การส่งเสริมการท�ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ – ๑๔๔ จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๓๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๔๐ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการ/กิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จา่ ย
จากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๐. การสนับสนุนหรือจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดให้มีห้องน�้ำสาธารณะ (๑ ห้อง)
๒. จัดให้มีถังขยะ (๑ ถัง)
๓. จัดให้มีที่พักผ่อนส�ำหรับนักท่องเที่ยว เช่น
ศาลา ซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น
(๑ ประเภท)
๔. จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่าง ๆ
(๑ จุด)
๕. จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (๑ ศูนย์)
๖. จัดให้มที ขี่ ายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๐ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗ . จั ด ใ ห ้ มี ป้า ย แ ส ด ง ข ้ อ มู ล เ ฉ พ า ะ ข อ ง
แหล่งท่องเที่ยว (๑ ป้าย)
๘. จั ด ให้ มี ล านท� ำ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แหล่งท่องเที่ยว (๑ ลาน)
๙. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่
ท่องเที่ยว
๑๐. จัดให้มีการจัดซุ้ม/ประตูทางเข้า/ทางเข้า
ที่เป็นกิจจะลักษณะ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวรายปี นักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ๑ แห่ง สามารถเลือกประเมินแห่งใดแห่งหนึ่งหรือเลือกประเมิน
ทุกแห่งได้ และสามารถนับรวมการด�ำเนินกิจกรรมจากแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ๑ แห่ง ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ก ด�ำเนิน
กิจกรรมที่ ๑ และแหล่งท่องเที่ยว 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 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ
พิพิธภัณฑ์ ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น
๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณี
ต่าง 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 แหล่ ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุ นไพร ศู นย์ ก ารศึ ก ษาการท� ำ เกษตรทฤษฎี ใ หม่
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�ำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบัน
การศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น
๓.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้ำแร่ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ตัดฐาน
การประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ศูนย์ข้อมูลส�ำหรับนักท่องเที่ยว
๒. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. หลั ก ฐานการประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ า ง ๆ เช่ น
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายฯ
๕. รายงานประจ�ำปี
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม
๗. ผลการส�ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๑. สนั บ สนุ น หรื อ จั ด ให้ มี ก ารโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. มีการจัดท�ำแผ่นพับ
๒. มีการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร
๓. มีการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
๔. มี ก ารเผยแพร่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวิ ท ยุ
กระจายเสียง/วิทยุชุมชน
๕. มี ก ารเผยแพร่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวิ ท ยุ
โทรทัศน์/ทางเคเบิ้ลทีวี
๖. มีการจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อแนะน�ำสถานที่ท่อง
เที่ยวในท้องถิ่น
๗. มีการประชาสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda
สถ.ชวนเที่ยว เป็นต้น
๘. มีการประชาสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line Facebook
เป็นต้น
๙. มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย
แหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP
หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง
๑.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น
๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ
พิพิธภัณฑ์ ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น
๑.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณี
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�ำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น
๑.๖ แหล่ ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุ นไพร ศู นย์ ก ารศึ ก ษาการท� ำ เกษตรทฤษฎี ใ หม่
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�ำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบัน
การศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น
๑.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้ำแร่ เป็นต้น
๑.๘ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดท�ำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น
การรักษาความปลอดภัย ร้านอาหาร สินค้า/ของที่ระลึก ที่พักค้างแรม การน�ำเที่ยว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ
การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ตัดฐาน
การประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๑๓๙ – ๑๔๔ จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๓๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ตัวชี้วัดที่ ๑๔๒ – ๑๔๔ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และจังหวัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๒. การจัดท�ำฐานข้อมูลตลาด
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
๒. มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
ตลาดให้เป็นปัจจุบัน
๓. มีการเผยแพร่ขอ้ มูลตลาดในเว็ปไชต์
หลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีการรายงานข้อมูลให้จังหวัดและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๒ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มี ฐ านข้ อ มู ล ตลาดที่ ค รอบคลุ ม ๕
ครบถ้วน
๒. มีการส�ำรวจ มีการออกใบอนุญาต ๓
และมีฐานข้อมูลตลาดแต่ยงั ไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน
๓. ไม่ มี ก ารส� ำ รวจ แต่ มี ก ารออก ๑
ใบอนุญาต และมีฐานข้อมูลตลาดแต่ยงั
ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบขงสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร
สิ่งปลูกสร้างส�ำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
๑.๒ ตลาดที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
๒. ใบอนุญาตด�ำเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๓. จ�ำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย การด�ำเนินกิจกรรมของตลาด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๑. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๓ กิจกรรมขึ้นไป ๕
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ๒. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๒ กิจกรรม
๓
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ๓. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๑ กิจกรรม
๑
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๔. กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุน
การจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่นหรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่ นของรั ฐ
หรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
๕. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๖. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม เช่น การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร การลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
การท�ำความสะอาดตลาด การจัดให้มีบ่อดักไขมันหรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย กิจกรรมการออกก�ำลังกายในตลาดของผู้ค้าหรือผู้ซื้อ
การจัดให้มภี าชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท การจัดให้มพี นื้ ทีเ่ ฉพาะส�ำหรับสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ มีปา้ ยแสดง
ราคาสินค้ามีตาชั่งกลาง หรือกิจกรรมท�ำความสะอาดในตลาด
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ไม่มีตลาดในสังกัดให้ตัดฐานการประเมินได้
๑๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๔. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาด
๑. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด
ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
๒. รายงานผลการด�ำเนินการต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน:
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ๑. ด�ำเนินการครบ ๖ - ๗ ด้าน
๕
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
๒. ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๔ - ๕ ด้าน
๓
๔. กิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด หรื อ ๓. ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒ – ๓ ด้าน
๑
สนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร ๔. ด�ำเนินการ ๑ ด้าน หรือไม่มีการ ๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ด�ำเนินการ
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
๑. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี ๒ ประเภท หมายถึง
๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร
สิ่งปลูกสร้างส�ำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
๑.๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ทีไ่ ม่มตี ลาด สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ตอ้ งมีการส�ำรวจตลาดในพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๓. มาตรฐานตลาด ๗ ด้าน ประกอบไปด้วย
๓.๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน�้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสนิ ค้าประเภทอาหารและเครือ่ งใช้ทเี่ กีย่ วกับอาหารวางสูงจากพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทจี่ อดรถ
๓.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและท�ำความสะอาดอยู่เสมอ
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่อบนพื้นตลาด
๓.๓ ด้านการจัดการน�้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน�้ำเสียเป็นชนิดรางปิด และ
มีตะแกรงเหล็กปิด ส�ำหรับรางระบายน�้ำรอบตลาด
๓.๔ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีห้องส้วมส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีมีสบู่หรือ
น�้ำยาล้างมือส�ำหรับท�ำความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
มีบ่อดักไขมัน และระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓.๕ ด้านผู้จ�ำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๓.๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้า
เพื่อน�ำมาปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ
๓.๗ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จ�ำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรอง
หรือมาตรฐาน) มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam,
No Plastic)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ที่ไม่มีตลาดในสังกัด ไม่ต้องประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๔๕ – ๑๔๗ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
๕
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ตัวชี้วัดที่ ๑๔๕ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด
คะแนนที่ได้
จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ
							
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
๒. นายธนกฤต วิเศษฤทธิ์		
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. ภาพถ่าย
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑)
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
มาตรา ๖๗ (๘)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ศาสนา
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป และ ๕
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
และศาสนา
๒. ด� ำ เนิ น การ ๒ กิ จ กรรม และ ๓
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
และศาสนา
๓. ด� ำ เนิ น การ ๑ กิ จ กรรม และ ๑
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
และศาสนา
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำฐานข้อมูลทางศาสนาในพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส�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�ำเนินชีวติ ทีถ่ อื ปฏิบตั ปิ รับเปลีย่ นสืบทอดกันมาทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การกิน
การอยู่ การแต่งกาย การด�ำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนข้อปฏิบัติในกลุ่ม เป็นต้น
๔. ศาสนา หมายถึง แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอิสลาม
๕. กรณีด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไปที่สอดคล้องเพียง ๒ ด้าน ก็ให้ถือว่าครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑. ได้ ๕ คะแนน (ปรับตาม
สถาณการณ์ COVID-19)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๔๕ – ๑๔๗ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๔๖ – ๑๔๗ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ
							
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
๒. นายธนกฤต วิเศษฤทธิ์		
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำฐานข้อมูล
๒. ช่ องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็ บไซต์ ห ลั ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(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 าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๖. การจัดท�ำฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญา ๕
ท้ อ งถิ่ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๕ ด้ า น และ
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญา ๓
ท้ อ งถิ่ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๔ ด้ า น และ
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๓. มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญา ๑
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ ด้าน และ
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
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 กระบวนทางปัญญาที่คนในชุมชนท้องถิ่นคิดขึ้นจากการเรียนรู้การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๗. จ�ำนวนกิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๕. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
เพื่อทราบ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑)
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
มาตรา ๖๗ (๘)
ค�ำอธิบาย:
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทางปัญญาที่คนในชุมชนท้องถิ่นคิดขึ้นจากการเรียนรู้การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนที่หรือเส้นทางของภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท�ำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน การยกย่อง
หรือประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้านการถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การทอผ้า การท�ำ
เครื่องปั้นดินเผา การจัดค่ายกิจกรรมท้องถิ่นของเรา การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน การจัดท�ำเอกสาร/แผ่นพับส�ำหรับ
การเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๔๐

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ – ๑๕๕ จ�ำนวน ๘ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๔๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ในฐานะ
โรงเรียน สอนประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน และมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อร่วมรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน
คะแนนเต็ม
๓๕
หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ – ๑๕๔
คะแนนที่ได้
จ�ำนวน ๗ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ – ๑๕๐, ๑๕๒ – ๑๕๔ จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
						
โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
๒. นายวิธิวัต ชุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๑ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสร้อยนภา หาญเมตตา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
๒. นางผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำแผนฯ
๒. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ�้ำใน
พื้นที่
๓. แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด�ำเนินการตาม
แผนฯ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
๖. ภาพถ่าย
๗. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
๘. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๐๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๘๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๘. การจัดท�ำและด�ำเนินงานตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารตรวจสอบและวิ เ คราะห์
ความเสีย่ งภัยโดยมีการจัดท�ำฐานข้อมูล
พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ภั ย ที่ เ คยเกิ ด และภั ย
ที่เกิดซ�้ำในพื้นที่
๒. มีการจัดท�ำแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประเภท (ภั ย )
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย
ในพื้นที่นั้น ๆ
๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
ว่าสามารถใช้งานได้จริง เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเพี ย งพอส� ำ หรั บ การ
จัดการภัย
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. มีการซักซ้อมและด�ำเนินการตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีส่วนร่วม
๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
๖. อื่น ๆ (ระบุ....)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจ�ำ และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้าง
หรือสถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้ำ อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด
หาบหาม เรือท้องแบน ฯลฯ
๔. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝ่ายแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ท่ีเสี่ยงในการเกิดภัย
และเครื่องมือ ที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย
๕. อื่น ๆ เช่น เสียงตามสาย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๙. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ป้องกันภัย แก่ประชาชน
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. การเผยแพร่ทางสือ่ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๗. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย:
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ ซ้อมดับเพลิง การอบรมให้ความรู้เด็ก
ในโรงเรียน หรือประชาชนเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. ภาพถ่าย
๓. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการใช้อุปกรณ์ กู้ชีพ
การส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม เป็นต้น
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการด้านการป้องกันและดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
๕. สถิติเรื่องร้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๐. จ� ำ นวนกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย และ
ป้ อ งกั น ภั ย แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ้ อ งกั น
บรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

๑๕๑. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดอบรม
ให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย
เช่น ระบบเตือนภัยและการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น เป็นเครือข่ายการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ต�ำรวจฝ่ายปกครอง หรือมีระบบ
เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การพัฒนาระบบอันเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมีส่วนร่วม การจัดท�ำระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗. ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๓
๘. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย เช่น การซักซ้อม
แผนป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การท� ำ แนวกั น ไฟ การติ ด ตั้ ง
ถั ง ดั บ เพลิง การตรวจสายไฟ การตัดกิ่ ง ไม้ ตามแนว/
ใกล้สายไฟฟ้า เป็นต้น
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
๒. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำแผนฯ
๔. การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. ภาพถ่าย
๖. การรายงานผลการด�ำเนินงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
๔. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๓๗๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๒๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๒. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งการเกิด
อัคคีภยั นอกเหนือไปจากการให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

๑๕๓. การบริหารจัดการและด�ำเนิน
งานศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ศปถ. อปท.)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ศปถ.อปท.) โดยผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ศปถ.
อปท.) ทุกไตรมาส
๓. มีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน/
โครงการ และใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ในการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน
๔. มี ข ้ อ มู ล (จุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั น ตราย
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) และสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร ๕. มีการตัง้ “ด่านชุมชน” เพือ่ ดูแลสอด
ส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่องหรือป้องปรามผูท้ มี่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
ไม่ต้องประเมิน
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๖. มีการรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร
๗. มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ทุกไตรมาส
๘. อื่น ๆ (ระบุ....)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๖ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ – ๕ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม หรือไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ
๑๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๔. การส่งเสริมความปลอดภัยใน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำแผนฯ หรือประกาศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือประกาศ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๔. ภาพถ่าย
๑. มีการก�ำหนดพื้นที่และจัดท�ำป้าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สวมหมวกนิ ร ภั ย ร้ อ ยละ ๑๐๐ ใน
หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย:
๒. มี ม าตรการหรื อ ก� ำ หนดให้ เ ด็ ก
ต้องมีมาตรการครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวั ย รวมทั้ ง พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองที่
หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และ
ส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัย
ไม่ต้องประเมิน
ทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน
๓. มีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย หรื อ ยากจนเพื่ อ ให้
สามารถมีหมวกนิรภัยสวมใส่ได้
๔. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้าง
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ในการ
สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ....)
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ตัวชี้วัด
๑๕๔

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตัวชี้วัดที่ ๑๔๘ - ๑๕๕ จ�ำนวน ๘ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๔๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดที่ ๑๕๕ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
						
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ มู ล การประสานหน่ ว ยงานอื่ น เช่ น
ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ/จังหวัด สาธารณสุข
อ�ำเภอ/จังหวัด สถานีต�ำรวจในพื้นที่ ฯลฯ
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง
การส่ ง เสริ ม บ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ผู ้ ติ ด /ผู ้ เ สพยา หรื อ
การฝึกอบรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดท�ำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อน�ำมา
จัดท�ำโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปการด�ำเนินงาน
๖. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดในพืน้ ทีใ่ นกรณีเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๕ ค�ำอธิบาย:
ตรวจผลการด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๒ –
วันที่ประเมินเข้าตรวจ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐๕

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๕๘ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
๒. นายศิริรัตน์ บ�ำรุงเสนา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 		
โทร. ๐๙ ๒๒๔๗ ๑๔๖๖
๓. นายสมศักดิ์ หนูสนิท
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. ๐๖ ๔๔๐๔ ๗๖๗๖
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๖. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
ประชาชนในการรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๖ ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา สร้างจิตส�ำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ ๓R จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชน
อบรมการจัดท�ำ ถังขยะเปียก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมเพื่ อ การ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ่ ง แวดล้ อ ม(นอกเหนื อ จากการให้
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
ความรู้ประชาชน)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
เพื่อทราบ
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคา ๒๕๔๘
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่าชาย
เลน การลดการใช้ถงุ พลาสติก กล่องโฟม การใช้ถงุ ผ้าแทน
ถุงพลาสติก การใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน การส�ำรวจ
และวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ การอนุรักษ์แหล่งน�้ำ อนุรักษ์
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การส�ำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่
ในเมือง เป็นต้น
หมายเหตุ : ประเมิ น ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. ถ่ายส�ำเนาการรายงานผลการด�ำเนินงานก�ำจัดผักตบ
ชวาและวัชพืขในแหล่งน�้ำสาธารณะในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรือ
อ�ำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๘๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๘. การก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน�้ำสาธารณะ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารส� ำ รวจแหล่ ง น�้ ำ ที่ มี ป ั ญ หา
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น�้ ำ
สาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการก�ำจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�ำ้ สาธารณะ
ให้สอดคล้องกับผลการส�ำรวจฯ
๓. มี ก ารก� ำ จั ด ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช
ใ น แ ห ล ่ ง น�้ ำ ส า ธ า ร ณ ะ ต า ม แ ผ น
ปฏิ บั ติ ก ารได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น
กันยายน ๒๕๖๓ และมีการรายงาน
ผลการด�ำเนินการในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
๔. มี ก ารน� ำ ผั ก ตบชวาที่ ก� ำ จั ด ได้ ไ ป
แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม
เช่ น สารปรั บปรุ ง ดิ น ปุ ๋ ย หั ตกรรม
เครื่องจักสาร จานภาชนะ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๓
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๒
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. ตรวจผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๓)
๒. กิจกรรมการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�ำหรับด�ำเนินการในพื้นที่
หรือให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ที่เหมาะสม
การส่งเสริมการน�ำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
๓. ในกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ดำ� เนินการส�ำรวจแล้วพบว่าในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับผักตบชวาและวัชพืช
จะต้องรายงานให้จังหวัดและอ�ำเภอทราบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ด�ำเนินการส�ำรวจแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช จะต้องรายงานให้จังหวัด
และอ�ำเภอทราบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้ำเสีย ตัวชี้วัดที่ ๑๕๙ – ๑๖๑ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
๒. นายศิริรัตน์ บ�ำรุงเสนา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 		
โทร. ๐๙ ๒๒๔๗ ๑๔๖๖
๓. นายสมศักดิ์ หนูสนิท
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. ๐๖ ๔๔๐๔ ๗๖๗๖
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๙. เทศบาลออกเทศบั ญ ญั ติ
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ควบคุ ม ให้ อ าคาร หมู ่ บ ้ า นจั ด สรร
ทีพ่ กั อาศัย ติดตัง้ บ่อดักไขมันและระบบน�ำ้ เสียเฉพาะพืน้ ที่ บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดัก
หรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน
ไขมั น และระบบน�้ ำ เสี ย เฉพาะพื้ น ที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การให้คะแนน:
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมให้ ๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พัก
ที่ มท ๐๘๑๙.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
อาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน�้ำ
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด เสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบ�ำบัดน�้ำ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสียชุมชน
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๒. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. น�้ำเสีย หมายถึง น�้ำที่ผ่านการน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของเจ้าของ หรือผูค้ รอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตามมาตรา
๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. บ่อดักไขมัน หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจ�ำพวกน�้ำมันและไขมันออกจากน�้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว
๓. ระบบน�้ำเสีย หมายถึง กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ
วัสดุที่จ�ำเป็นต้องใช้จ�ำเป็นต้องใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้วย
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ไม่ต้องประเมิน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บั น ทึ ก /รายงานผลการส� ำ รวจสภาพปั ญ หาน�้ ำ เสี ย
ในพื้นที่
๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน�้ำเสียตามมาตรา
๘๐ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๒๐.๓/ว๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ค�ำอธิบาย:
๑. น�้ำเสีย หมายถึง น�้ำที่ผ่านการน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม น�้ำเสีย จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจาก
กิจกรรม ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ ต้องรวบรวมแบบบันทึก
หรือรายงานผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของ
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตามมาตรา
๘๐ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ต้องบันทึกตามแบบรายงานผลการส�ำรวจสภาพปัญหา
น�้ ำ เสี ย ในพื้ น ที่ ข องกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
เว้ น แต่ ก รณี ไ ม่ มี ป ั ญ หาน�้ ำ เสี ย จึ ง จะสามารถตั ด ฐาน
การประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท�ำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้ำเสีย
ในพื้นที่
มีการด�ำเนิน ดังนี้
๑. มีการส�ำรวจข้อมูล
๒. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้ำเสีย
๓. บันทึก/รายงานผลการส�ำรวจสภาพ
ปัญหาน�้ำเสียในพื้นที่
๔. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๔
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๓
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๒
๑
๔. ด� ำ เนิ น การข้ อ ๑ หรื อ ไม่ มี ก าร ๐
ด�ำเนินการ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก/วินัย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรม
ส่งเสริมการใช้น�้ำหมักชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์
(Enzyme Ionic Plasma)/ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อ
ใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบ�ำบัด น�้ำเสียด้วยศาสตร์
พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๑. จ�ำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้
แก่ ป ระชาชน เกี่ ย วกั บ การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรน�ำ้ ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน การใช้
น�้ ำ อย่ า งประหยั ด และการจั ด การ
น�้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
คะแนนเต็ม
๔๐
คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑๕๖ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐๕ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ตัวชี้วัดที่ ๑๖๒ – ๑๖๙ จ�ำนวน ๘ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๔๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
๒. นายศิริรัตน์ บ�ำรุงเสนา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 		
โทร. ๐๙ ๒๒๔๗ ๑๔๖๖
๓. นายสมศักดิ์ หนูสนิท
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. ๐๖ ๔๔๐๔ ๗๖๗๖
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ – ๔
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก าร
๑. รายงานการประชุ ม เพื่ อ วางแผนการขั บ ด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการ
เคลื่ อ นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้ นที่ ขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจ�ำปี
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๑. การจั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนการขั บ เคลื่ อ น
๒๕๖๔
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ ประจ�ำปี
๓. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน ดั ง ต่ อ ไปนี้ ๒. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ส่ว นราชการ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม/ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๓
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ๓. การจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น กั บ
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการ ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน
มูลฝอย พ.ศ. ....
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม/ประชาชน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๔. มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด การจัดการมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติ
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
๒๕๖๒
เรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไ ข
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อ
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวันที่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ เกณฑ์การให้คะแนน:
บริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด ๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรม
๕
ฐานการประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห าร ๒. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๓
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร
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 มิถนุ ายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์ ก ารประกวด “องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค�ำอธิบาย:
ยกตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การอบรมการลด
และคัดแยกขยะ การอบรมการบริหารจัดการ
ขยะ ตามหลัก ๓ Rs การอบรมการจัดการ
ขยะเปียก การอบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัคร
ท้ อ งถิ่ น รั ก ษ์ โ ลก” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
ขยะมูลฝอย การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูใ้ นการจัดการขยะมูลฝอย
เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๑๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรม
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�ำปี
๕. กรณี ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ ดู เ อกสารที่
เกี่ยวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๓. จ�ำนวนโครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการลด
และการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
ที่ด�ำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

๑๖๔. จ� ำ นวนโครงการ/กิ จ กรรมของกลุ ่ ม
อาสาสมัครท้องถิน่ รักษ์โลก (อถล.) เพือ่ ขับเคลือ่ น
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ของกลุ ่ ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
๒. มีการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๔ ๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวั น ที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๑๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.๒
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ
สารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๒/
ว ๔๓๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๒/
ว ๒๑๓๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐาน
การประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ต้องประเมิน

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

๑๖๕. การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอย (มฝ.๒)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทุกเดือน (๑๒ เดือน)
๒. มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า ๖ เดือน
๓. มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนแต่รายงานไม่ตอ่ เนือ่ ง (ต่อเนือ่ งน้อยกว่า
๖ เดือน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย ระยะเวลา
น้อยกว่า ๖ เดือน

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/
ชุมชน
๒. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. วิทยุสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย:
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะทีม่ คี วามเป็นอันตราย
หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี
ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ำยาล้างห้องน�้ำ เป็นต้น
ซึง่ ต้องทิง้ แยกจากขยะประเภทอืน่ ๆ อย่างชัดเจน
เนือ่ งจากต้องน�ำไปก�ำจัดหรือบ�ำบัดด้วยวิธเี ฉพาะ
เพื่อป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ:
๑. กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้
มอบหมายองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น
ด�ำเนินการก�ำจัด ไม่ต้องคิดคะแนนข้อ ๒.
๒. ประเมิ น เฉพาะเทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต� ำ บล/เมื อ งพั ท ยา ไม่ ส ามารถตั ด ฐาน
การประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนิน
การจัดการขยะอันตรายชุมชน อย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มี ก ารก� ำ จั ด ขยะอั น ตรายอย่ า งถู ก วิ ธี โดย ๕
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือด�ำเนินการเอง
๒. ด�ำเนินการขนขยะอันตรายไปยังหน่วยงาน ๓
ที่ได้รับมอบหมาย
๓. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละด� ำ เนิ น การเก็ บ ๑
รวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๕. รายงานผลการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
๖. จ�ำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มกิจกรรม
ดังกล่าว
๗. ภาพถ่าย
๘. ให้ สุ ่ ม ตรวจกลุ ่ ม กิ จ กรรมจริ ง อย่ า งน้ อ ย
๑ แห่ง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
มีการจัดตัง้ กลุม่ เครือข่ายในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และมีการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการ
มูลฝอยในพื้นที่ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม
Big Cleaning Day กิ จ กรรมท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก
น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ กิ จ กรรมร่ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า
สีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะ
โรงเรียน ศูนย์รไี ซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่
ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง และ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย เช่น การจัดกิจกรรมรับคณะศึกษา
ดูงาน การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การจัดท�ำเอกสารเผยแพร่
กิจกรรมกลุ่ม หรือเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๗. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารรวมกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ด การ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. กลุ่มเครือข่ายมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ด�ำเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๓
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ และ ๒
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. ภาพประกอบการด�ำเนินการ/ภาชนะเก็บขยะ
แยกประเภทในรถขยะ/การเก็บขยะ
แยกประเภท
๓. รายงานการด�ำเนินการจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ หรือผลการด�ำเนินการที่บ่งชี้ถึงการน�ำ
ขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างถูกวิธี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
“จังหวัดสะอาด” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว ๗๒๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมิ น ได้ ยกเว้ น องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๘. การเก็ บ ขนและก� ำ จั ด ขยะแบบแยก
ประเภท
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑ . อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ
กระบวนการการเก็ บ ขนขยะแยกประเภท
และการก�ำจัดขยะแบบแยกประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ ขยะ
แยกประเภทไม่ปะปนกัน เช่น จัดภาชนะบรรจุ
ขยะแยกประเภทในรถเก็บขยะให้ชัดเจน หรือ
จัดเก็บขยะแยกประเภทตามเวลาที่ก�ำหนด
๓. มี ก ารน� ำ ขยะที่ จั ด เก็ บ ได้ ไ ปแยกก� ำ จั ด
ตามประเภทขยะ เช่น ส่งขยะรีไซเคิลให้ซาเล้ง
ส่ ง ให้ โ รงงานคั ด แยกขยะ หรื อ น� ำ ขยะแต่ ล ะ
ประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๙. จ�ำนวนหมูบ่ า้ น/ชุมชนในองค์กรปกครอง
๑. รายงานเกีย่ วการการจัดท�ำนวัตกรรมท้องถิน่ ส่วนท้องถิน่ มีการจัดท�ำนวัตกรรมท้องถิน่ ทีเ่ พิม่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ชุมชน
๒. หนังสือ/บันทึกข้อตกลงร่วมมือในด้านการ เกณฑ์การให้คะแนน:
จัดท�ำนวัตกรรม (ถ้ามี)
๑. มากกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐
๕
๓. แผนงาน/โครงการ (ถ้ามี)
๒. มากกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐
๓
๔. ภาพถ่าย
๓. มากกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. ต�่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐
๐
๑. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๑๗๓ ลงวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบตั กิ ารจัดการมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๙ ค�ำอธิบาย:
นวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง การใช้ความ
คิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหรือ
ประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ใหม่ ๆ เช่ น บริ ก าร ผลิ ต ภั ณ ฑ์
หรื อ กระบวนการใหม่ ๆ ที่ ส ่ ง เสริ ม และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เช่น ม้านั่งถุงพลาสติก เสื่อซองกาแฟ เก้าอี้ยาง
รถยนต์ เครื่องคัดแยกประเภทขยะ ไม้กวาด
จากเศษพลาสติก เป็นต้น ซึง่ ความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรม เกิดจากความหลากหลาย
และแตกต่างไปตามบริบทพื้นที่ ท�ำให้ผลผลิต
ที่ เ กิ ด จากนวั ต กรรมท้ อ งถิ่ น มี พ ลวั ต ตาม
วัฒนธรรมหรือพื้นที่ต่าง ๆ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/เมื อ งพั ท ยา ไม่ ส ามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๐

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๕๖ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๒๑ ตัวชีว้ ดั
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ๑๗๐ – ๑๗๔ จ�ำนวน ๗ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๐ – ๑๗๓, ๑๗๕ – ๑๗๖ จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๓๐ คะแนน
ตัวชี้วัดน�ำร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๔ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน (ไม่น�ำไปนับเป็นคะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๐ - ๑๗๔ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสร้อยนภา หาญเมตตา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
๒. นางผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๕ - ๑๗๖ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต�่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต�่ำ
						
โทร. ๐๘ ๙๗๘๓ ๑๑๖๓
๒. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ นักวิชาการช�ำนาญการ 		
โทร. ๐๙ ๕๔๘๖ ๖๖๐๙
๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการช�ำนาญการ 		
โทร. ๐๙ ๔๙๕๖ ๕๔๒๖
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๕, ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๑๗
และ ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๗๑
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๐. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครอง
๑. แผนงาน/โครงการ
ส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๔. รายงานประจ�ำปี
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๕. กรณี ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ ดู เ อกสารที่ ๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
เกี่ยวข้อง
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. พืน้ ทีส่ เี ขียว หมายถึง พืน้ ทีธ่ รรมชาติและพืน้ ทีท่ มี่ นุษย์สร้างขึน้ หรือก�ำหนดขึน้ ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ ปกคลุม
ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น
พืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะ พืน้ ทีบ่ ำ� บัดน�ำ้ เสีย พืน้ ทีท่ กี่ นั ไว้เพือ่ ควบคุมน�ำ้ ท่วม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพืน้ ทีท่ เี่ ป็นริว้ ยาวตามแนวสาธารณูปการ
ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลางถนน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ การส�ำรวจจัดท�ำข้อมูลพื้นที่สีเขียว
การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดท�ำแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการด�ำเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๑. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครอง
๑. แผนงาน/โครงการ
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปัญ หา
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก pm ๒.๕ และไฟป่ า
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
หมอกควัน
๔. รายงานประจ�ำปี
เกณฑ์การให้คะแนน:
๕. กรณี ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ ดู เ อกสารที่ ๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
เกี่ยวข้อง
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเฝ้าระวังและตรวจวัดฝุน่ ละอองในบรรยากาศ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปญ
ั หาฝุน่ ละออง
ในบรรยากาศและแหล่งก�ำเนิดมลพิษหลักในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่
เกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ การจัดท�ำช่องทาง/เส้นทางจักรยาน
การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการเผาในที่
โล่งการมีกลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นต้น
หมายเหตุ:
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่ในกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตรวจ
สอบแล้วพบว่าในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบไม่มปี ญ
ั หาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕ หรือไฟป่าหมอกควัน จะต้องรายงานจังหวัดและอ�ำเภอ
ทราบเป็นหนังสือด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรองรับจากกรมควบคุมมลพิษ
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
๑๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๒. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครอง
๑. แผนงาน/โครงการ
ส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
การบริ โ ภค และการบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
๔. กรณี ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ ดู เ อกสารที่ เกณฑ์การให้คะแนน:
เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๕. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๖. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๘. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
๙. จ�ำนวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการจ้าง
เหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
๑๐. จ�ำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่ผลิตในพื้นที่
๑๑. หลั ก ฐานแสดงการรั บ รองมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ เช่ น สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สถานประกอบการ ตลาด ส�ำนักงาน โรงแรม
ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ วัด มัสยิด และ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๒ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค (กวพ)
๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย:
๑. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปรับพฤติกรรมของการผลิต การให้บริการ
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและ
เชื้อเพลิง การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกและลดปริมาณขยะ การจัดการน�้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการ อาคาร ส�ำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด
และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ ตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ การรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานบริการ สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับ
การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว, ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์,
โรงแรมใบไม้เขียว, มาตรฐาน ISO, โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel), ส�ำนักงานสีเขียว (Green Office), สินค้าที่มี
กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (สินค้าตัว G) วัดและมัสยิดทีม่ กี ารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม หรือมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
อื่น ๆ เป็นต้น การยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายเครือข่ายหรือลงนามความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๓. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รปกครอง
๑. แผนงาน/โครงการ
ส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๔. รายงานประจ�ำปี
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๕. กรณี ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ ดู เ อกสารที่ ๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
เกี่ยวข้อง
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๖. จ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ประโยชน์
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๘. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัด
ไฟฟ้ า น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (ย้ อ นหลั ง ) ในพื้ น ที่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และส� ำ นั ก งาน/
ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙. จ�ำนวนสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ลดการใช้ พ ลั ง งานหรื อ เปลี่ ย นมาใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน
๑๐. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง (ย้อนหลัง) เฉพาะภารกิจในส�ำนักงาน/
ทีท่ ำ� การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยไม่รวม
ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ
๑๑. จ� ำ นวนแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
ค�ำอธิบาย:
๑. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการควบคุม ก�ำกับการใช้พลังงาน
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนและ
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ส่งเสริมการใช้อปุ กรณ์ประหยัดไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ท�ำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
(ตัวชี้วัดน�ำร่อง)
๑. ข้อมูลพื้นฐาน (City Profile) ด้านการพัฒนา ๑๗๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก าร
เมื อ งในระบบการประเมิ น ตนเองด้ า นเมื อ ง ด� ำ เนิ น การประเมิ น เมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยผ่ า นระบบการประเมิ น ตนเองด้ า นเมื อ ง
๒. ตรวจประเมิ น โดยกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น (Self-Assessment
สิ่งแวดล้อม
Report: SAR)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
๑. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ตนเองด้ า นเมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น (Self๒๕๖๐ เรื่อง การด�ำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อม Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวที
ยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
๒. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต่าง ๆ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔:
๒. กรอกข้ อ มู ล หน่ ว ยงานและข้ อ มู ล ฐาน
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร ด้านการพัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเอง
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- แผนงานและโครงการส� ำ คั ญ โครงการ ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน
เมืองสีเขียว
๓. บันทึกข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้าน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้สมบูรณ์
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน ๕
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ทุ ก ข้ อ ในแต่ ล ะด้ า นทุ ก ด้ า น
อย่างน้อย ๑ ปี
๒. ด�ำเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน ๓
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทกุ ข้อในแต่ละด้านทุกด้าน
๓. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน ๑
ตนเองด้ า นเมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น (SelfAssessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวที
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
ต่างๆ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง ระบบออนไลน์เพื่อการจัด
เก็บข้อมูลประมวลผล และรายงานผลการประเมินตนเองด้านการพัฒนาเมืองขัน้ พืน้ ฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถ
ที่จะกรอกรวมทั้งบันทึกข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองตามประเด็นต่างๆ ซึ่งครอบคลุม ๔ มิติ ตามตัวชี้วัดการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง โดยระบบจะท�ำการประมวลผลหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองด้านการพัฒนาเมือง
ทั้งนี้ เทศบาลสามารถใช้ข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อการประเมินระดับการพัฒนาเมือง
รวมทั้งการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง
๒. เทศบาลต้องด�ำเนินการลงทะเบียนในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน โดยเข้าสูร่ ะบบที่ https://sar.deqp.
go.th คลิกที่เมนูลงทะเบียน (ข้างบนด้านขวามือ) แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสมัครสมาชิก ได้แก่ (๑) ข้อมูลส�ำหรับ
login เข้าใช้งานระบบ (๒) ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล (๓) ข้อมูลที่ท�ำงาน และกดสมัคร ซึ่งเทศบาลสามารถก�ำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง
๓. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) เป็นระบบที่เทศบาลสามารถกรอก
และบันทึกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐานซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลา ๓ ปี ประกอบด้วยข้อมูลฐาน ๗ ด้าน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเงิน การ
คลัง และ LPA โดยไม่จ�ำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่ระบบก�ำหนด
๔. เทศบาลสามารถศึกษาและอบรมการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนได้จากช่องทางการเรียนรู้ ดังนี้
- อบรมสอนการใช้งานระบบ SAR ออนไลน์ live ผ่านระบบ Zoom หรือ Facebook live ผ่านเพจกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม https://web.facebook.com/deqpth ทุกต้นสัปดาห์ของเดือน / เดือนละ ๑ ครั้ง
- ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ SAR ได้ที่เวบไซด์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th และ ระบบการประเมิน
ตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
- ดาวน์โหลดคลิปบรรยายสอนการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th
- เวทีการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดาวน์โหลด Animation แนะน�ำการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ทรี่ ะบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th
๕. เทศบาลไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดใดๆในข้อมูลฐานด้าน LPA เนือ่ งจากระบบจะใช้ขอ้ มูลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจากกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นในการประมวลผล
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา ไม่ต้องประเมิน
๑๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๕. แผนการด�ำเนินงาน/นโยบาย
๑. แผนการด�ำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
จัดการก๊าซเรือนกระจก
เรือนกระจก
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ๑. มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานเกีย่ วกับ ๕
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
และเผยแพร่ประชาชนทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ผูบ้ ริหารมีนโยบายและมีการรณรงค์ ๓
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรม ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Foot- ก๊าซเรือนกระจก
print for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูล ๓. ผูบ้ ริหารมีนโยบาย หรือมีการรณรงค์ ๑
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Foot- ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
print: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลงวันที่ ๑๕ ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
มิถุนายน ๒๕๕๙
ก๊าซเรือนกระจก อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๓. หนั ง สื อ องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
ที่ อบก ๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ�ำเป็นต่อการรักษา
อุณหภูมใิ นบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึง่ หากมีมากจนเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
๒. แผนการด�ำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดท�ำขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการท�ำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนด�ำเนินการ
ลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ำกับการด�ำเนินงานของหน่วยย่อยที่อยู่ล่างสุดของการปฏิบัติงาน
ที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ และมีภารกิจเฉพาะในพื้นที่นั้น
๓. นโยบายการบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก หมายถึ ง แนวทางหรื อ กรอบที่ ก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซเรือนกระจก ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
๔. วัดผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๒ – วันที่เข้าตรวจ)
๕. ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/เทศบาลต�ำบล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไม่ต้องประเมิน
๑๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือการจัดท�ำข้อมูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก ปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�ำเนินการและทางเว็บไซต์ ๑. มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลปริมาณ ๕
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนตั้งแต่ ๒ ช่องทางขึ้นไป
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ ด้านการ ๒. มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลปริมาณ ๓
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Foot- แก่ประชาชน ๑ ช่องทาง
print for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูล ๓. มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลปริมาณ ๑
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Foot- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ได้
print: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ เผยแพร่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการ
รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ อบก
๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลการด�ำเนินงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
อย่างเช่น รายงานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น
๓. วัดผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๒ – วันที่เข้าตรวจ)
๔. ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยาไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/เทศบาลต�ำบล/องค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่ต้องประเมิน
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