








สวนที่ 1: การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน การใหประชาชนเปนศูนยกลาง และแกไข
            ปญหาความเดือดรอนของประชาชน    60  คะแนน
            1.1 : ความซื่อสัตย และความโปรงใสในการบริหารราชการ

คะแนนเต็ม 15
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

1. ตรวจสอบเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพหรือสิ่งบงชี้ ใหคะแนนตามประเภทของกิจกรรมที่ทําการเผยแพร
อ่ืนใด ที่แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทางสื่อตางๆ ดังนี้
นั้นๆ ไดเปดเผย-เผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ       ประกาศเผยแพรทั้งหมด (8 ประเภท) 4
นโยบาย ผลการดํานินการ และการจัดซื้อ       ประกาศเผยแพร 5-7 ประเภท 3
จัดจางของทองถิ่นใหประชาชนและผูสนใจ       ประกาศเผยแพร 4 ประเภท 2
ทั่วไปไดรับทราบ ดังนี้       ประกาศเผยแพรตํ่ากวา 4 ประเภท 1
     1) แผนพัฒนาทองถิ่นประจําป
     2) เอกสารงบประมาณประจําป
     3) แผนการจัดหาพัสดุ
     4) ผลการจัดซื้อ จัดจาง
     5) รายงานทางการเงิน
     6) รายงานกระประชุมสภาทองถิ่น
     7) รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
     8) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
2. ตรวจสอบวามีการวางระบบควบคุมภายใน         มีการวางระบบและมีการดําเนินงาน 3
และมีการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน         มีการวางระบบแตไมมีการดําเนินงาน 2
ทองถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงิน         ไมมี 1
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 หรือไม

แบบประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2548
ชื่อหนวยงาน……………………………………………………….

อําเภอ ………………………………….  จังหวัด ……………………………………
ขนาด              ใหญ             กลาง              เล็ก        
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วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

3. ตรวจสอบวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสาร       มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร   มีระบบการให 3
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาไดมีการ และขอรับขอมูล และมีการใหขอมูลขาวสารทาง
จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารหรือมีการเผยแพร Internet พรอมปายประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ขอมูลขาวสารใหประชาชนผูสนใจทั่วไปไดรับรู       จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร  และมีระบบการใหและ 2
มากนอยเพียงใด ขอรับขอมูล

      ไมมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ 1
แตมีระบบการใหและขอรับขอมูล

4. ตรวจสอบวา ทองถิ่นมีการสงเสริมหรือ       มีการดําเนินกิจกรรมตาม (1) 1
สนับสนุนเพื่อดําเนินกิจกรรมดานการแกไขปญหา       ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (1) 0
การทุจริตคอรัปชั่น ดังนี้ หรือไม       มีการดําเนินกิจกรรมตาม (2) 1
(1) มีการประชาสัมพันธกําหนดวันเวลาที่จะ       ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (2) 0
ตรวจรับงานจางเหมากอสราง ใหประชาชน       มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3)-(11)  ต้ังแต 3
รับทราบ 5  กิจกรรมขึ้นไป
(2) มีการแตงต้ังประชาชนเขารวมในการจัดซื้อ/       มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3)-(11) นอยกวา 0
จัดจางโดยผานประชาคม 5 กิจกรรม
(3)หนวยตรวจสอบของจังหวัด/อําเภอ
ดําเนินการตรวจสอบบัญชี รายงานทางการเงิน
และการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปงบประมาณ 2547 และไมพบการปฏิบัติ
ที่ผิดระเบียบ
(4) มีการจัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ หรือสื่อ 
ประเภทอื่นเพื่อประชาสัมพันธรายละเอียด
โครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง
(5) มีการประชาสัมพันธรายรับรายจายให
ประชาชนทราบอยางกวางขวางทางสื่อสิ่งพิมพ
หรือวิทยุหรืออินเตอรเน็ต
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วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

(6) มีการประกาศสอบราคา ประกวดราคา
ทางอินเตอรเน็ต
(7) มีการเผยแพรขาวสารการสอบราคา ประกวด
ราคาทางสื่อตางๆ หรือไม เชน วิทยุกระจายเสียง
สถานีโทรทัศน หรือสื่อตางๆ
(8) มีปายประกาศรับแจงขาวสารการทุจริต
(9) มีการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณให
กับเจาหนาที่
(10) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภาทองถิ่นทางสื่อตางๆ
(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น (ระบุกิจกรรมที่ไมเปน
ประเภทเดียวกับกิจกรรมตาม (1)-(10) และ
ตองไมเปนกิจกรรมลักษณะเดียวกัน)
 …………………………………………………
 …………………………………………………
 ………………………………………………..

เกณฑการประเมิน
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        1.2  : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกเพื่อประชาชน

คะแนนเต็ม 15
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน
เกณฑการ  

     ให
คะแนน

1. ตรวจสอบวามีการแตงต้ังคณะทํางาน
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

3

หรือไม 0

2. ตรวจสอบวามีคําสั่งการมอบอํานาจในการ 3
ปฏิบัติหนาที่หรือไม

0

3. ตรวจสอบวามีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ         มีการกําหนดระยะเวลาการใหบริการครบทุก 4
ของงานใหบริการ การอนุญาต  การวินิจฉัยสั่ง
ของทุกกระบวนงานตามขอแนะนําของ ครบทุกกระบวนงาน
กระทรวงมหาดไทย และประกาศใหประชาชนได         มีการกําหนดระยะเวลาการใหบริการครบทุก 3
รับทราบหรือไม เพียงใด

ไมครบทุกกระบวนงาน
        มีการกําหนดระยะเวลาการใหบริการไมครบทุก 2

         ไมมีการกําหนดระยะเวลาการใหบริการ 0

กระบวนงาน  แตมีการประกาศใหประชาชนไดรับทราบ

กระบวนงาน และมีการประกาศใหประชาชนไดรับทราบ

        ไมมีการมอบอํานาจ

กระบวนงาน และมีการประกาศใหประชาชนไดรับทราบ
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        ไมมีการแตงต้ังคณะทํางาน

        มีการมอบอํานาจ
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        มีการแตงต้ังคณะทํางาน



วิธีการประเมิน
เกณฑการ  

     ให
คะแนน

4.ตรวจสอบวามีการอํานวยความสะดวกแก 5
ประชาชน  ดังนี้ 4
(1) มีแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ 3
(2) มีการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ 2
(3) มีกลอง/ตูรับความคิดเห็น 1
(4)มีแบบฟอรมพรอมตัวอยางการกรอก
(5) มีใบเตือน/แจงใหมารับบริการ

       มีการอํานวยความสะดวกครบทั้ง 5 ประเภท

       มีการอํานวยความสะดวก จํานวน 1 ประเภท

       มีการอํานวยความสะดวก จํานวน 4 ประเภท
       มีการอํานวยความสะดวก จํานวน 3 ประเภท
       มีการอํานวยความสะดวก จํานวน 2 ประเภท

เกณฑการประเมิน
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        1.3 : การใหประชาชนเปนศูนยกลางและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

1.  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาทองถิ่นวา       มีการรับฟงและนําขอเสนอ/ขอเรียกรองไปดําเนินการ 3
ผูบริหารและหนวยปฏิบัติงานของทองถิ่นรับฟง  และรายงานใหทราบ
และนําปญหา ความตองการเกี่ยวกับการบริการ       มีการรับฟงและนําขอเสนอ/ขอเรียกรองไปดําเนินการ 2
สาธารณะของสมาชิกสภาทองถิ่นและประชาชน   แตไมรายงานใหทราบ
ไปดําเนินการอยางเต็มความสามารถ    รวมทั้ง        ไมมีการรับฟงและนําขอเสนอ/ขอเรียกรองไป 0
รายงานใหสภาทองถิ่นทราบถึงความกาวหนา ดําเนินการ หรือไมดําเนินการใดๆ
และปญหา หรือไม เพียงใด
2.  ตรวจสอบบันทึกขอเรียกรองตอองคกร       มีการบันทึกขอเรียกรอง  และมีหนังสือรายงานผล 2
ปกครองสวนทองถิ่นและการรายงานผลการ การดําเนินการใหประชาชนทราบ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรองนั้น ใหประชาชน       มีการบันทึกขอเรียกรอง  แตไมมีหนังสือรายงานผล 1
ทราบหรือผูเรียกรองทราบ หรือไม เพียงใด การดําเนินการใหประชาชนทราบ

        ไมมีการบันทึกขอเรียกรอง 0
3.  ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานวาได         มีการดําเนินงานครบทั้ง 6 ดาน 3
ดําเนินภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจให         มีการดําเนินงาน 4-5 ดาน 2
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่ง         มีการดําเนินงานตั้งแต 3 ดานลงมา 1
กําหนดไว 6 ดาน หรือไม (ทั้งนี้ไมจําเปนตอง
เปนโครงการที่ไดรับการถายโอนภารกิจจาก
สวนราชการตามแผนปฏิบัติการฯ แตใหรวม
โครงการอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีลักษณะเดียวกับภารกิจทั้ง 6 ดานดวย)
4.  ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี        มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและสรุป 2
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ ผลการประเมินเสนอผูบริหารทองถิ่น
ใหบริการของทองถิ่นหรือไม อยางไร        ไมมี 0
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       1.4 : การทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
คะแนนเต็ม 20
คะแนนที่ได

         1.4.1 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน (5 คะแนน)

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

ตรวจสอบวา ทองถิ่นมีการสงเสริมหรือสนับสนุน         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (1) 1
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม         ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (1) 0
คุณภาพชีวิต ดังนี้ หรือไม
(1) การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (2) 1
(2) การรักษาควงามเปนระเบียบเรียบรอยของ         ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (2) 0
บานเมือง เชน ความพยายามไมใหมีการรุกล้ํา
ถนน ทางเทา ทางเดินรถ ที่สาธารณะเปนตน         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3)-(11)  ต้ังแต 3
(3) การสังคมสงเคราะหโดยใชงบประมาณของ 5 กิจกรรมขึ้นไป
ทองถิ่นเอง         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3)-(11) นอยกวา 0
(4) การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5 กิจกรรม
(5) การปองกันโรคติดตอ
(6) การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาส
(7) การศึกษาโดยใชงบประมาณของทองถิ่นเอง
(8) การทํากิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญทาง
ศาสนา
(9) การสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
(10) การดูแลรักษา คุมครอง โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ชุมชนที่เอกลักษณ
ทางสถาปตยกรรมของทองถิ่น
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วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น (ระบุกิจกรรมที่ไมเปนประเภทเดียวกับ
กิจกรรมตาม (1)-(10) และตองไมเปนกิจกรรม
ลักษณะเดียวกัน
 ………………………………………………….
 ………………………………………………….
 ………………………………………………….
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          1.4.2 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (5 คะแนน)

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

ตรวจสอบวาทองถิ่นมีการสงเสริมหรือสนับสนุน         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (1) 1
งบประมาณหรือดําเนินกิจกรรม ดานการอนุรักษ         ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (1) 0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ หรือไม    
(1) การปองกันหรือแกไขปญหาการบุกรุกที่         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (2) 1
สาธารณะการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ         ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (2) 0
และสิ่งแวดลอม
(2) การจัดใหมีอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม        มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3)-(11) ต้ังแต 3
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 5 กิจกรรมขึ้นไป
(3) การรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาและ        มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3)-(11) นอยกวา 0
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 5 กิจกรรม
สิ่งแวดลอม
(4) การปลูกตนไมหรือปลูกปาชุมชน
(5) การจัดใหมีและปรับปรุงระบบการกําจัดขยะ
และสถานที่กําจัดขยะ
(6) การแยกขยะและสิ่งของที่ใชแลว แลวนํา
กลับมาใชใหม
(7) การจัดใหมีหรือปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
(8) การดูแลรักษาและใหมีการบริหารจัดการ
แหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้นที่ดี
(9) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
(10) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เกณฑการประเมิน
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วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมดาน
การบริหารจัดการและอนุรักษพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ระบุกิจกรรมที่ไมเปน
ประเภทเดียวกับกิจกรรมตาม (1)-(10) และตอง
ไมเปนกิจกรรมลักษณะเดียวกัน)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
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เกณฑการประเมิน



     1.4.3 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน (5 คะแนน)

วิธีการประเมิน
เกณฑการ  

     ให
คะแนน

ตรวจสอบวาทองถิ่นมีการสงเสริมหรือสนับสนุน 1
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม 0
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดังนี้
หรือไม 1
(1) การจัดใหมีศูนยจําหนายสินคาที่ผลิตใน 0
ชุมชน
(2) การสงเสริมใหประชาชนมีเงินลงทุนในการ 3
ประกอบอาชีพ 5 กิจกรรมขึ้นไป
(3) การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม 0
และเกษตรอินทรีย 5 กิจกรรม
(4) การจัดต้ังกลุมออมทรัพย
(5) การจัดต้ังกลุมอาชีพ
(6) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
(7) การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย
(8) การจัดใหมีลานคาชุมชน
(9) การจัดใหมีรานคาชุมชน
(10) การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดยอม
(11) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
(ระบุกิจกรรมที่ไมเปนประเภทเดียวกับกิจกรรม
ตาม (1) - (10) และตองไมเปนกิจกรรมลักษณะ
เดียวกัน)
…………………………………………………..
………………………………………………….

เกณฑการประเมิน

         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (1)

         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3) - (11)  นอยกวา

         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3) - (11)  ต้ังแต
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         ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (1)

         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (2)
         ไมมีการดําเนินกิจกรรมตาม (2)



     1.4.4 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (5 คะแนน)

วิธีการประเมิน
เกณฑการ  

     ให
คะแนน

ตรวจสอบวา ทองถิ่นมีการสงเสริมหรือสนับสนุน 1
งบประมาณหรือดําเนินกิจกรรมดานการจัด 0
ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
เรียบรอย ดังนี้ หรือไม 1
(1) การควบคุมสถานบริการ หรืออาคารสถานที่           ไมมีการดําเนินกิจการ 0
ในเรื่องที่กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ การตอ
เติมอาคารที่ไมไดรับอนุญาต 3
(2) การจัดระเบียบสังคม เชน การสุมตรวจ  5 กิจกรรมขึ้นไป
ปสสาวะหาสารเสพติด 0
(3) การรักษาความสงบเรียบรอยและความ  5 กิจกรรม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(4) การจัดใหมีผังเมืองและแบงเขตการใช
ประโยชนที่ดิน
(5) การจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ตานยาเสพติด
(6) การควบคุมดูแลแหลงอบายมุข
(7) การจัดรณรงคใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
และรณรงคการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในรูปแบบตาง ๆ  เชน เสียงตามสาย หอ
กระจายขาว แผนพับ ปายประชาสัมพันธ เปนตน
(8) การสงเสริมลานกีฬาและแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด
(9) การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
(10) การรวมพลังแผนดินตานยาเสพติด

          มีการดําเนินกิจกรรมตาม (2)

          มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3) - (11)  ต้ังแต

         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (3) - (11)  นอยกวา

          ไมมีการดําเนินกิจการตาม (1)
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เกณฑการประเมิน

          มีการดําเนินกิจการตาม (1)



วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
สงบเรียบรอย (ระบุกิจกรรมที่ไมเปนประเภท
เดียวกับกิจกรรมตาม (1)-(10) และตองไมเปน
กิจกรรมในลักษณะเดียวกัน)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

เกณฑการประเมิน
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สวนที่ 2 : ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
            40 คะแนน
     2.1 การจัดทําแผนพัฒนาประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน

คะแนนเต็ม 8
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน
เกณฑการ  
        ให
คะแนน

1. ตรวจสอบวามีการจัดทําแผนพัฒนาประจําป 3
2547 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ สมบูรณตามระเบียบ
วางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1
พ.ศ.2541 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือไม เปนไปตามระเบียบที่กําหนด

0

2.ตรวจสอบเอกสารการจัดทําแผนพัฒนา 3
ประจําป 2547 วาประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
จัดทําแผนใหสอดคลองกับความตองการของ 1
ประชาชนหรือไม

0
ทองถิ่นไมสามารถจัดทําแผนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน

3.ตรวจสอบวาแผนพัฒนาประจําป 2547         มีการแจงสภาทองถิ่น กพอ./กพจ. คณะกรรมการ 2
ที่ประกาศใชแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ประสานแผนพัฒนาฯ/ศูนยประสานการพัฒนา อบต.
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหรือไม         มีการแจงแตไมครบถวน 1

        ไมมีการแจง 0

        ประชาชนไมมีสวนรวม และองคกรปกครองสวน

        ไมมีการจัดทําแผนพัฒนาประจําป 2547

        ประชาชนมีสวนรวม  แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมสามารถจัดทําแผนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน
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        ประชาชนมีสวนรวมและองคกรปกครองสวน

ของประชาชน
ทองถิ่นไดจัดทําแผนใหสอดคลองกับความตองการ

        มีการจัดทําแผนพัฒนาประจําป 2547 ครบถวน

        มีการจัดทําแผนพัฒนาประจําป 2547 แตไม

เกณฑการประเมิน



      2.2 การติดตามและประเมินผล
คะแนนเต็ม 8
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการติดตามและ        มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ 2
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2547 ประเมินผล

       ไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ 0
ประเมินผล

2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานผลและ        มีการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 2
เสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาประจําป 2547  และประกาศให และสภาทองถิ่น
ประชาชนทราบหรือไม       มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 1

บางสวน
       ไมมีการดําเนินการ 0

3.มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประจําป 2547        ปฏิบัติตามแผนไดรอยละ 80 ขึ้นไป 4

       ปฏิบัติตามแผนไดรอยละ 70-79 3

       ปฏิบัติตามแผนไดรอยละ 60-69 2

       ปฏิบัติตามแผนไดตํ่ากวารอยละ 60 1

เกณฑการประเมิน
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      2.3 การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ

คะแนนเต็ม 8
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ภาพถาย สิ่งบงชี้        มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 4
อ่ืนใดที่แสดงถึงการรวมมือกันระหวางหนวยงาน หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ จํานวน 10 กิจกรรมขึ้นไป
ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปฏิบัติงานรวมกัน หรือมี        
แผนการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทาง        มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 3
เดียวกัน หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ จํานวน  5-9 กิจกรรม

       มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 2
หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ จํานวน 1-4 กิจกรรม

       ไมมีกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 0
หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 

2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ภาพถาย สิ่งบงชี้        มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 4
อ่ืนใดที่แสดงถึงการรวมมือกันระหวางองคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ จํานวน 5 กิจกรรม
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการ ขึ้นไป
ปฏิบัติงานรวมกัน หรือมีแผนการดําเนินงานที่        มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 3
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ จํานวน 3-4 กิจกรรม

       มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 2
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ  จํานวน 1-2 กิจกรรม

       ไมมีกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกับ 0
       องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ 

เกณฑการประเมิน
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     2.4 การพัฒนาองคความรู ความสามารถของบุคลากร

คะแนนเต็ม 8
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

1.มีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถ        มี 2
ของสมาชิกสภา ผูบริหารและคณะ พนักงาน และ
ลูกจาง ที่จัดขึ้นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น        ไมมี 0

2.มีการสงสมาชิกสภา  ผูบริหารและคณะ        มี มากกวา 10 ครั้ง 3
พนักงานและลูกจาง เขาฝกอบรมและพัฒนาที่
หนวยงานสถาบันตางๆ  จัดใหมีขึ้นในปที่ผานมา        มี ต้ังแต 10 ครั้งลงมา 2

       ไมมี 0

3.ในปที่ผานมา บุคลากรไดรับการอบรม        จํานวนบุคลากรมากกวารอยละ 70 ไดรับการ 3
อยางทั่วถึงหรือไม เพียงใด        อบรม

       จํานวนบุคลากรมากกวารอยละ 50-70 2
       ไดรับการอบรม
       มีจํานวนบุคลากรรอยละ 30-50 ไดรับการ 1
       อบรม
       จํานวนบุคลากรตํ่ากวารอยละ 30 ไดรับการ 0
       อบรม

เกณฑการประเมิน
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     2.5 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คะแนนเต็ม 8
คะแนนที่ได

วิธีการประเมิน เกณฑการ
ใหคะแนน

1.ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นได       มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ กําหนดระยะเวลาแลว 2
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  กําหนดระยะ เสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการและประกาศ
เวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือ ใหประกาศใหประชาชนทราบ
โครงการ  และประกาศใหประชาชนทราบ       มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ กําหนดระยะเวลาแลว 1

เสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการ แตไมมี
การประกาศใหประชาชนทราบ
      ไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯและไมมีการประกาศ 0

  2.ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินงบประมาณ        มีการโอนเงินนอยกวา 5 กิจกรรม 3
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547  วา        มีการโอนเงิน 5-10 กิจกรรม 2
มีการโอนเงินจากงบลงทุนมาจายในงบรายจาย        มีการโอนเงิน 11-15 กิจกรรม 1
ประจํามากนอยเพียงใด ทั้งนี้ไมรวมเงินที่เหลือ        มีการโอนเงินมากกวา 15 กิจกรรม 0
จากการจัดซื้อจัดจาง
3.การเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจาย        มีการเบิกจายเงินมากกวารอยละ 70 3
ประจําปเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547        มีการเบิกจายเงินมากกวารอยละ 50-70 2

       มีการเบิกจายตํ่ากวารอยละ 50 0

(ลงชื่อ)                                      ผูรับการประเมิน         (ลงชื่อ)                      ผูประเมิน
          (………………………….)                    (……………………………..)
ตําแหนง………………………………..         (ลงชื่อ)                      ผูประเมิน

                   (……………………………..)
        (ลงชื่อ)                      ผูประเมิน
                   (……………………………..)

เกณฑการประเมิน
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คําอธิบาย 
แบบประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2548 

 
  แบบประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ด ี ใชผลงานโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเตรยีมเอกสาร
หลักฐานเฉพาะหนาหรือสวนที่แสดงไดวาไดดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ตามเกณฑประเมินใหคะแนนใน
แบบประเมิน  

สวนที่ 1 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน การใหประชาชน
เปนศูนยกลาง และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  60 คะแนน 
  1.1 ความซื่อสัตยและความโปรงใสในการบริหารราชการ 
            (1) ตรวจสอบเอกสาร  ส่ือส่ิงพิมพหรือส่ิงบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินไดเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโบยาย  ผลการดาํเนินการและการจดัซื้อจดัจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเฉพาะที่กําหนดไว จํานวน 8 ประเภทใหประชาชนและผูสนใจทั่วไปไดรับทราบ  
เพ่ือใหคะแนนตามจํานวนประเภทของกิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดผลิตและเผยแพรขอมูล 
โดยใชส่ือประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หนังสือขอความรวมมืออําเภอและจังหวัด   ประกาศหรือขอความที่
ลงหนังสือพิมพหรือแผนพบัใบปลิว เปนตน 
            (2) ตรวจสอบวามีคาํส่ัง เอกสาร  หลักฐานวามีการวางระบบควบคุมภายในของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และมีการดําเนนิงานตามระบบหรือไม เพียงใด 
            (3) ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมกีารจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีระบบการใหและขอรับขอมูล  การใหขอมูลทางอินเตอรเน็ต และมีวิธีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบหรือไม  เพียงใด 
            (4) ใหตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรมที่สงเสริมหรือสนับสนนุการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหความสําคญักับการประชาสัมพันธการตรวจรับ  
การจาง และการแตงตั้งประชาชนเขารวมในการจัดซื้อจดัจางโดยผานประชาคมมากกวากิจกรรมดานอื่น ๆ 

1.2 การลดข้ันตอนการปฏบิัติงานและการอํานวยความสะดวกเพื่อประชาชน  
            (1) ตรวจสอบวาไดมีการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการหรือไม  เชน ถามีคําส่ังแตงตั้งได 3 คะแนน  ถาไมมีจะได  0 คะแนน 
            (2) ตรวจสอบวาไดมคีาํส่ังมอบอํานาจในการปฏิบตัิหนาที่หรือไม เชน ถามีคําส่ัง 
มอบอํานาจได 3 คะแนน  ถาไมมีจะได  0 คะแนน 
       (3) ตรวจสอบวาไดมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหบริการ  อนุญาต
อนุมัต ิ การวินิจฉัยสั่งการของทุกกระบวนงานตามขอแนะนาํของกระทรวงมหาดไทย  และประกาศให
ประชาชนทราบหรือไม เพียงใด  เชน  ถามีการกําหนดระยะเวลาไวครบทุกกระบวนงาน และประกาศให
ประชาชนรับทราบครบถวนจะได 4 คะแนน 
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       (4) ตรวจสอบวามีการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในเรื่องตางๆ  มากนอย 
เพียงใด  เชน  มีแผนผังกําหนดผูรับผดิชอบ  มีการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  มีกลอง/ตูรับ
ความคดิเห็น  มีแบบฟอรมตัวอยางการกรอก  และมีใบเตือน/แจงใหมารับบริการ ครบทั้ง 5 ประเภท   
จะได 5 คะแนน   

1.3 การใหประชาชนเปนศูนยกลางและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
            (1) ตรวจสอบวาผูบรหิารและหนวยปฏิบัติงานของทองถ่ินรับฟงและนําปญหาความ
ตองการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของสมาชิกสภาทองถ่ินและประชาชนเสนอไปปฏิบัต ิ และรายงานให
สภาทองถ่ินทราบหรือไม อยางไร โดยการตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาทองถ่ิน เชน ขอเสนอขอให 
ผูบริหารทองถ่ินแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   และในการประชุมสภาครั้ง
ตอมาไดมีการรายงานจากผูบริหารทองถ่ินเกี่ยวกับการแกไขปญหาหรือการดําเนนิการอื่นๆ นั้นหรือไม 
            (2) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเรียกรองของประชาชนหรือหนวยงาน
ที่เรียกรองไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการรายงานผลการดําเนนิการใหประชาชนและผูเก่ียวของ
ทราบ  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเอกสารที่มีการบันทกึเร่ืองรองเรียนของประชาชนในเรื่องตาง ๆ 
และเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรายงานผลการดําเนินการตามขอ
เรียกรองของประชาชน   โดยใหคะแนนตามแบบประเมินที่กําหนด  เชน นาย ก. ไดรองเรียนตอเทศบาล
วาเทศบาลไมไดสงพนักงานไปจดัเก็บและขนขยะ   ทําใหเกิดขยะสะสม เปนที่เดือดรอนแกประชาชนเปน 
อยางมาก หากเทศบาลไดมกีารจดบันทึกเร่ืองรองเรียนดังกลาวและมหีนังสือรายงานให นาย ก. ทราบวา
เทศบาลไดดาํเนินการแกไขไปแลวหรือไม อยางไร จะไดคะแนน 2 คะแนน แตหากไมมีหนังสือรายงานให
ทราบจะได 1 คะแนน 
            (3) ตรวจสอบเอกสารงบประมาณรายจายประจําปวามีการตั้งงบประมาณเพื่อดําเนนิ
ภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543  ซึ่งกําหนดไว  6 ดาน   
ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   ดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม   ดานศิลปะวฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิญญา
ทองถ่ิน มากนอยเพียงใด  หากมีครบ 6 ดาน จะได 3 คะแนน 
            (4) ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน
ในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไม อยางไร  โดยใหสําเนาเอกสารแบบประเมินและ
สรุปผลการประเมินที่เสนอผูบริหารแลว หากมีการประเมินและเสนอผูบริหารจะได 2 คะแนน  หากไมม ี   
จะไมไดคะแนนเลย โดยไมคํานึงถึงปริมาณการประเมินที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการ 
  1.3 การทํากิจกรรเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
            ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงสําเนาเอกสารหลกัฐานหรือส่ิงบงช้ีที่แสดงใหเห็น
เก่ียวกับการอนุมัตดิําเนนิการตามโครงการในกิจกรรมตางๆ  เชน  เอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณตาม
โครงการ  ฎีกาเบิกจายเงิน  สัญญาการซื้อหรือการจาง  เอกสารการตรวจรับการจางหรือเอกสารอื่นๆ ที่
แสดงใหเห็นวาไดดาํเนนิการแลว  และจะตองแสดงไดวาไดดาํเนนิการในปงบประมาณที่ผานมาจริง โดยให 
สําเนาเอกสารแสดงเฉพาะหนาที่มีขอความวันที่ดําเนินการ  หรืออนุมัติใหเบิกจายเงินตามโครงการตาง ๆ 
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สวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ประสิทธภิาพและความคุมคาในเชงิภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   40 คะแนน 
  2.1 การจัดทําแผนพฒันาประจําปที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน 
            (1) ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผนพฒันาประจําป 2547
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 
และหนังสือส่ังการที่เก่ียวของหรือไม  ซึ่งถามีการจัดทาํแผนไดครบถวนและสมบูรณตามระเบียบจะได     
3 คะแนน 
            (2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจดัทําแผนพฒันาประจาํป 2547  วาประชาชนม ี
สวนรวมในการจัดทาํแผน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทาํแผนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนหรือไม  โดยตรวจสอบจากรายงานการประชุมประชาคม/ชุมชน หนังสือเชิญใหประชาชนมารวม
ประชุมจัดทําแผน และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน แผนพัฒนาประจําป 2547 โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
ของประชาคม/ชุมชน  เปนตน 
            (3) ตรวจสอบวาแผนพัฒนาประจําป 2547 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ประกาศใชแลว  ไดแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบหรือไม เพียงใด ถาแจงหนวยงานที่เก่ียวของตาม
ระเบียบฯ ครบถวน จะได  2 คะแนน 

 2.2 การติดตามและประเมนิผล 
            (1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพฒันาประจําป 2547  
       (2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการรายงานผล และเสนอความเหน็จาก
การติดตามและประเมินผลตามแผนพฒันาประจาํป 2547  และประกาศใหประชาชนทราบหรือไม 
            (3) ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมกีารปฏิบัตติามแผนพฒันาประจําป 
2547 โดยใชงบประมาณรายจายประจําป  เงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากสวนราชการอื่นไดมากนอย
เพียงไร  ซึ่งถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏบิัตติามแผนไดรอยละ 80 ข้ึนไป ได 4 คะแนน 
  2.3 การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ  
            (1) ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันระหวางหนวยงาน  
ที่เก่ียวของ โดยตรวจสอบจากจํานวนกจิกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกัน 
            (2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันระหวางองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่เก่ียวของ โดยตรวจสอบจากจํานวนกจิกรรม/โครงการที่บูรณาการรวมกัน 
  2.4 การพัฒนาองคความรู ความสามารถของบุคลากร  
             (1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่มีการฝกอบรมและพัฒนาความรู  ความสามารถ
ของบุคลากรที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดขึ้นเอง 
            (2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น 
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            (3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาในรอบปที่ผานมาวาบคุลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับการฝกอบรมอยางทั่วถึงหรือไม เพียงใด โดยเปรียบเทียบกับจาํนวนบคุลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด 

2.4 การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
             (1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผนปฏิบตัิ
การจัดซื้อจดัจาง  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการ  และมีการประกาศให
ประชาชนไดรับทราบหรือไม เพียงใด 
              (2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2547  วามีการโอนเงนิจากงบลงทนุมาจายในงบรายจายประจํามากนอยเพยีงใด  ทั้งนี ้ ไมรวมเงินที่
เหลือจายจากการจดัซื้อจดัจาง  
            (3) ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารการใชจายเงินขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน   โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินกับวงเงินในงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ พ.ศ.2547 เมื่อส้ินไตรมาสที่ 3 (ส้ินเดือนมิถุนายน) 
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