


แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

การจัดท�า
ฐานข้อมูล

การบริการ
ประชาชน

ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการ
ข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

การปรับปรุง
ภารกิจ

การด�าเนินงาน
ตามนโยบายของจังหวัด
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ  

ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๒๔ จ�านวน ๒๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๒ - ๒๔ จ�านวน ๒๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๑๕ คะแนน
๒) ตัวชี้วัดน�าร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน (ไม่น�าไปนับเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�าเนินการ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

    ตัวชี้วัดน�าร่อง ๑ - ๑ ๑ ๑ ๑

๒. การจัดท�าฐานข้อมูล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๓. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. การบริการประชาชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๗. การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘. การปรับปรุงภารกิจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๙. การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
    ( ................................................................. )

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๖ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด 
จ�านวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดน�าร่อง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายช�านาญ มีข�า          ผู้อ�านวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น     โทร. ๐๘ ๑๙๑๐ ๖๕๑๑
                   ๒. นายจิรเมธ บัวงาม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๕๖๒๑ ๘๘๒๒
  ๓. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่นงาม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๑๙๐๗  
          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓  
ตัวชี้วัดที่ ๖ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด (เป็นตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๖)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางวิชญา สุขกระจ่าง       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล     โทร. ๐๙ ๒๐๒๕ ๕๘๘๕  
             ๒. นายกรกช ชิระปัญญา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๓๘๙๘ ๗๙๘๗
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/
เพิ่มเติม
๓. งบประมาณเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. การโอนตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่/เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง
ค�าชี้แจงงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ�าเภอและต�าบล 
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๑๙๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๑ . ร ้อยละของโครงการพัฒนา/
กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนา 
หมูบ้่าน/แผนชุมชนถูกน�าไปบรรจไุว้ใน 
แผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เพือ่น�าไปจดัท�าเทศบญัญตั/ิ
ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/ 
เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือ 
เงินอดุหนุนเฉพาะกิจสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๕.๐๐
๒. ร้อยละ ๓.๐๐
๓. ร้อยละ ๑.๐๐
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:  
๑. กรณีแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประเมินองค์การบริหารส่วนต�าบล  
๒. กรณีแผนชุมชน ประเมินเทศบาลและเมืองพัทยา
๓. กรณีหมู่บ้าน (กรรมการหมู่บ้าน) ไม่ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต�าบล ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลตัดฐาน
การประเมินได้
๔. กรณีชุมชน (กรรมการชุมชน) ไม่ส่งแผนพัฒนาชุมชนให้เทศบาล/เมืองพัทยา ให้เทศบาล/เมืองพัทยาตัดฐานการประเมินได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไม่ต้องประเมิน

คะแนนเต็ม ๒๕/๓๐

คะแนนที่ได้
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๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี
หรือเพิ่มเติม  
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๔. การโอนตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิม่ เปลีย่นแปลง
ค�าชี้แจงงบประมาณ ส�าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ 
ข้อ ๒๘  ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจัดท�า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�านิยาม ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕
๕. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการ 
น�าโครงการ การจดัท�าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผน
พัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓ มาจัดท�าเป็น
งบประมาณรายจ่าย     
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของโครงการ ขึ้นไป 
๒. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐.๐๐  
ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของโครงการ
๓. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐.๐๐  
ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐.๐๐  
ของโครงการ
๔. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิ จกรรมสาธารณะน ้ อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของโครงการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี
หรือเพิ่มเติม  
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๓. แผนพฒันาท้องถ่ินมคีวามเช่ือมโยง
หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๘๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มกีารจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันา ทีเ่ชือ่มโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ 
ขึ้นไป
๒. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึน้ไป
๓. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึน้ไป
๔. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง 
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และ 
น�าไปจัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า 
๓ โครงการ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความ
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จะต้องมีการด�าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
๓. การเชื่อมโยง: เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพ่ือน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน  
สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเช่ือมโยงการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน่ โดยผูบ้รหิารท้องถิน่ และเผยแพร่ 
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรณีไม่ลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือว่าด�าเนินการ 
ไม่ครบถ้วนตามที่ก�าหนด

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
มีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๒. ผู ้บริหารท ้องถิ่นรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔6

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมายจดัตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทุกประเภท
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�า 
แผนพัฒนาท ้องถิ่ นขององค ์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓ /ว ๐๓๕๗ ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/       
ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น 
ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม และ 
ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ  ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการติดตามและประเมินผล 
หรือด�าเนนิการติดตามและประเมนิผลไม่เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถ่ินภายในเดือนธันวาคม ให้ถือว่า
เป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ข้อ ๑. เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่น 
ไม่ประชมุเพ่ือรบัทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินไม่ประชุมเพือ่รบัทราบภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ได้
ด�าเนินการจริง
๔. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ ณ ที่เปิดเผยเป็นหลัก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้อง
ประเมินเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�าเภอ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีหรือ
เพิ่มเติม  
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน               
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑) 

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) ที่ ได ้ผ ่านกระบวนการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ�าเภอ/ระดับจังหวัด  
มาด�าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป      
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐       
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๐๐
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐             
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๑๐.๓ /ว ๖๒๔๗ ลงวนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการทีด่�าเนนิการนัน้ให้นบัเฉพาะท่ีได้ประสานแผนพฒันาท้องถิน่ในระดบัอ�าเภอและจงัหวดั โดยน�ามาเปรียบเทียบอัตราส่วน                
กับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือเพ่ิมเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้อง 
ด�าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ที่แสดงถึงความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี
๒ . โครงการ/กิ จกรรมในข ้อ บัญญัติหรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๖๕
๒. พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑ 
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑     
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ินมีการน�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
มาเป็นกรอบ ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๔ - ๖ ยุทธศาสตร์
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒ - ๓ ยุทธศาสตร์
๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ยุทธศาสตร์
๔. ไม่มีโครงการ/กจิกรรม ตามแผนพฒันาท้องถิน่ 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

๕

๓

๑

๐
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๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับ 
เป็น ๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การจัดท�าฐานข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๗ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�าฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสารสนเทศ        โทร. ๐๙ ๘๗๙๙ ๕๙๐๐
        ๒. นายนุกูล บุญทวี                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๑๕๘๕ ๕๙๑๕
                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
และผ่านการรับรองความถูกต้องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส�านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล 
ที่ส�าคัญได้ตามกรอบระยะเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน:      
๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน นับถึงวันตรวจ และผ่านการรับรองจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระดับจังหวัด 
(ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจบุนั และผ่านการรบัรองจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ผ่านการ
รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้าน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: การบันทึกข้อมูลท้ัง ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ นวัตกรรมและการศึกษา  
ด้านที่ ๓ สาธารณภัย ด้านท่ี ๔ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ ๕ บริหารจัดการน�้า ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล  
ด้านที่ ๗ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านที่ ๘ เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ ๘ - ๙ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มศีกัยภาพในการจดัการข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องได้อย่างรวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์
และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
   ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบ และมีค�าสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลกัฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วนั
๔. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
ของกองกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ผลติเมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๒ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง 
ในการจัดบริการรับเ รื่องราวร ้องทุกข ์ของ
ประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘. ร้อยละของข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทีด่�าเนนิการส�าเรจ็ลลุ่วง
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคืบหน้าให ้ประชาชนทราบทุกเรื่อง  
ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวน 
เร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีปรากฏในบัญชี หรือ ไม่ม ี
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคบืหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนเรื่องราว 
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๓. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคบืหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเรื่องราว  
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๔. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน            
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ ้งผล 
ความคบืหน้า ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั  
ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวน เร่ืองราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนท่ีปรากฏในบัญชีหรือไม่มี
การด�าเนินการใด ๆ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. การด�าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส�าเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และ 
ด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ  (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น  เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค�าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�าร้องเรียน เป็นค�าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับ 
ค�าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�าคัญที่เชื่อถือได้ 
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ากับดูแล หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ�าเภอ  ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบ และมีค�าสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลกัฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วนั
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอหรือจังหวัด
๕. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ผลติเมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๒ 
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)

๙. ร้อยละของข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนทีม่าจาก
ศูนย์ด�ารงธรรมที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  
และด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเร่ือง ภายใน  
๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราว 
ร้องทุกที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน
๒. จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ปรากฏในบัญชี
๓. จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ปรากฏในบัญชี
๔. จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต�่ากว่า 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีการด�าเนินการใด ๆ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. การด�าเนนิการจดัการข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนส�าเรจ็ลุล่วง หมายถึง มกีารจัดท�าบญัชรัีบเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียน และด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ด�ารงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�าอธิบายประกอบในข้อ ๘ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔  การบริการประชาชน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ - ๑๒ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้อย่างมีมาตรฐาน              
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่สามารถ ได้รับ               
การบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                   โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ          พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                  หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การจัดสถานท่ี หรือสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ตามหวัข้อเกณฑ์การประเมนิด้วย
ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้และสามารถพสิจูน์ได้
ในระดับหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับได้)
๒. แบบค�าร้อง ค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการ
ล่วงเวลา/พักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ 
หลักฐานการใช ้บริการในช่วง เวลา 
ดังกล่าว 
๓. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดมุม 
อินเทอร์เน็ต 
๔. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
๒. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
๓. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์
ผู้พิการ
๔. มาตรฐานการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๕. การบริการประชาชนตามอ�านาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ทุกกฎหมาย/ระเบียบได้ก�าหนดไว้
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

๑๐. การอ�านวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน 
เพ่ือมุ ่งสู ่ประโยชน์สุขของประชาชนผู ้รับบริการ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. มีเก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต�าแหน่งในการ 
เข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้ง
ที่ตั้งของจุดให้บริการ
๓. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการ
ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ”  
ที่อ� านวยความสะดวกทั้ งส�าหรับเจ ้าหน ้าที่และ
ประชาชน
๔. มกีารจัดให้มรีะบบควิเพือ่ให้บรกิารได้อย่างเป็นธรรม 
หรือใช้แอพพลิเคช่ัน (Application) หรือให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi 
๕. มีจุดแรกรับในการช่วยอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค�าแนะน�าในการขอรับ 
บริการหรือช่วยเตรียมเอกสารพร้อมแบบค�าร ้อง 
พร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล
๖. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่
สอดคล้องกบัผลส�ารวจความต้องการของผูร้บับรกิารใน
พื้นที่(มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
๗. มจีดุบรกิารน�า้ด่ืมสะอาดเพือ่บรกิารประชาชนรองรบั
บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
๘. มีการออกแบบสถานที่ค�านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ
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๙. ในจุดทีส่�าคญัอนัตรายมกีารออกแบบหรือให้สามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากล ทั้งขณะยืนหรือ 
รถล้อเลื่อน หรือมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการ
เอื้อมจับ
๑๐. มกีารจดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอ ณ จดุรบับรกิาร 
และภายในส�านักงาน หรือที่ท�าการ
๑๑. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ 
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ โดยค�านึงถึง
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback) ของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๑๐ -  ๑๑ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๘ - ๙ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๗ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๗ ข้อ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ามีการด�าเนินการจริงในห้วงระยะเวลา 
ที่ผ่านมา อาจเกิดจากการค้นหาร่องรอยที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือสุ่มสอบถามจากประชาชนผู้มารับบริการ อย่างน้อย ๔ คน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. คูม่อืส�าหรบัประชาชนทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท�าขึ้น
๒. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดมุม 
อินเทอร์เน็ต 
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ 
๔. ตรวจสอบการให้บริการช ่องทาง 
ลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการอ�านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถาม 
หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าและเผยแพร่คู ่มือส�าหรับประชาชน 
ครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบัน และ 
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. มีกล่อง/ตู ้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยสามจุด  
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ากับ 
จุดท่ีต้ัง (ชุมชน/หมู่บ้าน) หรือมีตู้ ปณ. ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสรุปผลข้อมูลที่ได้ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ
๓. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคม 
ท้องถิ่น และน�าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมา 
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และแสดงผลการด�าเนินการดังกล่าวให้สาธารณชน 
รับทราบทางเวบ็ไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 
Facebook/Line
๕. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘

๖. มีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือด�าเนินการ
อย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ (โปรดระบุ)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ เป็นต้น หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
เป็นต้น (ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศที่ส�านักงาน/ที่ท�าการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
๒. รายงานผลการประเ มินความพึงพอใจ 
ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์  
ที่แสดงให ้ เห็นถึงการให ้คะแนนและแสดง 
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุง
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
๕. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญตักิารอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๒. การประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Citizen Feedback)
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการประเมินผลความพึ งพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ
๒. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มกีารใช้อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
๔. มีการแสดงผลการส�ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผ่านทางเวบ็ไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มผีลประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๖. มกีารประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิน่และ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๕. มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ให้น�ามาจาก ๑. - ๔.
๖. มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ให้น�ามาจาก ๑. – ๕.
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๑๓ - ๑๕ 
จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม        ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น   โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
               ๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ  โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
                                                            หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และ
แบบ ปค.๖
๓. หนังสือน�าส ่งรายงานให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด แล้วแต่กรณี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผล การควบคมุ
ภายใน และการจัดท�ารายงาน ระดับหน่วยงาน 
ของรัฐ ตามแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕  
และแบบ ปค. ๖  
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการ
ตามแบบที่ก�าหนดครบถ้วน และจัดส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการ
ตามแบบที่ก�าหนดครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่ก�าหนด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการ 
ตามแบบทีก่�าหนดครบถ้วน แต่ไม่จดัส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี  

๕

๓

๑



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 15
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๔. ไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ 
ด�าเนินการหรือด�าเนินการตามแบบท่ีก�าหนด 
ไม่ครบถ้วน

๐

ค�าอธิบาย:
๑. แบบที่ก�าหนด ได้แก่

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
๑.๔ รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณไีม่มผู้ีตรวจสอบภายใน

หรอืไม่ได้มอบหมายให้มีผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน ไม่ต้องจดัท�าแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบใุนหนงัสอืน�าส่งรายงานให้นายอ�าเภอ
หรือ ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได ้
จัดท�าแบบ ปค.๖”)
๒. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๒.๑ กรณี องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาลต�าบล จัดส่งให้นายอ�าเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่นายอ�าเภอจัดให้มีข้ึนด�าเนินการรวบรวมและสรุปจัดท�าเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับอ�าเภอ ส่งให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๒ กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ    

๒.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลอัตราก�าลังต�าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (กรณมีตี�าแหน่งนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายใน)
๒. ค�าสั่งมอบหมายบุคลากรต�าแหน่งอื่น ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มี
ต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) 
๓. แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี
๔. รายงานผลการตรวจสอบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก เกณฑ ์ปฏิ บัติ การ 
ตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์ฯ ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรอืมอบหมายให้มีผูป้ฏบิติัหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน  
จัดท�าแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการ
ตรวจสอบครบถ้วน ตามแผนฯ ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด
๒. มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรอืมอบหมายให้มีผูป้ฏบิติัหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน  
จัดท�าแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลา 
ที่ก�าหนด

๕

๓
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ค�าอธิบาย: 
๑. จดัท�าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ�า
ปีต่อผู ้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน
๒. จดัท�าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควร
และไม่เกนิสองเดอืนนบัจากวนัทีด่�าเนนิการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓. มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือมอบหมายให้มีผู ้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบ 
ภายใน จัดท�าแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ แต่รายงาน
ผลการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วนตามแผนฯ
๔. ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

๑

๐

๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล  
และทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
๔. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดท�าแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
มกีารติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
จัดท�ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น    
๒. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง จัดท�าแผนการบริหารจัดการ  ความเสี่ยง 
และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
แต่ไม ่ได ้ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น      
๓. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และจัดท�าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล  การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ไม่ได้รายงานผล ตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและไม่ได้ทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หรือผู้รับผิดชอบไม่ได้ด�าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่หลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังก�าหนด

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ๑) จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท�า
รายงานผลตามแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
๔. จัดท�ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถก�าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๖ - ๑๘ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่การจดัท�าข้อตกลงการปฏบิตัริาชการ มกีารวเิคราะห์และสรปุผลการประเมินปฏบัิติราชการ 
มีการยกระดับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพจนบังเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการท้องถิ่น น�าไปสู่การบริหารงาน 
ที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส
หน่วยย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                  โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน           โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๒. มีรายงานผลการปฏบิตัริาชการทีเ่ป็นปัจจบุนั
๓. มีเอกสารการลงนามของผู้อ�านวยการส�านัก/
กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจ�า ได้ลงนามทราบทุกคนที่เป็นปัจจุบัน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการ 
จัดท�าข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�าข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
๒. มกีารปฏบิติัตามข้อตกลงครบทกุส่วนราชการ
๓. มกีารจดัท�าและรายงานผลการปฏบิตัริาชการ
๔. มีการลงนามครบถูกต้อง และมีข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�า ได้ลงนามทราบ 
ทุกคน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการด�าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน�า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ ง /ประกาศแต ่งตั้ งคณะกรรมการ 
ประเมินผลฯ ที่ มี ผู ้ แทนชุมชน องค ์ กร 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ 
ที่เป็นปัจจุบัน
๒. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลฯ
๓. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ              
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน                  
ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน 
๔. ผูบ้ริหารท้องถิน่พจิารณาผลการประเมนิและ
สั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕)                  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/            
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๑๗. มกีารวเิคราะห์และสรปุผลการประเมนิผล 
การปฏิบั ติราชการขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินซึง่มีบคุคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลตามหลักเกณฑ์
และวธีิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
ทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
(๒) คุณภาพของบริการ (๓) ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ และ (๔) ความพึงพอใจของประชาชน
๓. มีการจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมิน
๔. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนนิการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการฯ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้แล้วเสนอผลการประเมนิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบ เพ่ือด�าเนนิการปรบัปรงุ แก้ไข ส่งเสริม พฒันา 
ขยาย หรือยุติการด�าเนินการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ปี ๒๕๖๒ เทียบกับ 
ปี ๒๕๖๓

๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลคะแนน 
LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๙ - ๒๑ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ิมขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอน การใช้
เทคโนโลยีการให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:    ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                 โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน       โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

สูตรค�านวน
ใช้คะแนนเฉลีย่ปี ๒๕๖๓ - คะแนนเฉลีย่ปี ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวนัที ่๑๑ มถุินายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน 
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๔. ต�า่กว่าร้อยละ ๑.๐๐ หรอืคะแนน LPA ด้านที่ 
๑ – ๕ ต�่ากว่าที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้านที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มข้ึน แต่ในปีท่ีผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณที่ตรวจประเมิน  
ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมิน  
ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมิน  
ได้ร้อยละ ๗๐.๐๐ ให้ได้ ๑ คะแนน
๕. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕ หรือเท่าใดก็ตาม หากเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐
๖. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้น เช่น ปี ๒๕๖๑ ได้คะแนนระดับร้อยละ ๘๑.๐๐ และปี ๒๕๖๒ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ 
(๘๑+๕ = ๘๖) ปี ๒๕๖๒ ได้คะแนนระดับร้อยละ ๘๖.๐๐ แต่เป็นการได้เพิ่มร้อยละขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ หรือมากกว่าร้อยละ ๕.๐๐  
จะได้คะแนน ๕ คะแนน แต่ในปี ๒๕๖๓ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๐ จะได้คะแนนในปี ๒๕๖๓ เท่ากับ  
๓ คะแนน และถ้าปี ๒๕๖๓ ใช้คะแนนระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ จะได้คะแนน ๓ คะแนน แต่ถ้าได้คะแนนที่ระดับ 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้ ๕ คะแนน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๐ ก็ตาม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือหรือค�าสั่งมอบอ�านาจ พร้อมบัญชีการ
มอบอ�านาจแนบท้าย (ไม่ใช่ค�าสัง่รกัษาราชการแทน) 
ที่เป็นปัจจุบัน 
๒. การมอบอ�านาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรง
ต่อประชาชนและเป็นอ�านาจของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. จ�านวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือค�าสั่งมอบ
อ�านาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของผู้ได้รับมอบ
อ�านาจ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐
๔. มกีารเผยแพร่ในเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒  
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

๑๙.การมอบอ�านาจการตัดสนิใจ เพ่ือปฏบิติั
ราชการ
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการมอบอ�านาจท�าเป็นหนังสือ/ค�าสั่ง
ระบุชื่อผู้รับมอบอ�านาจชัดเจน 
๒. มีหลักฐานผู ้รับมอบอ�านาจใช้อ�านาจ 
ที่ได้รับ
๓. มีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงาน              
ส่วนท้องถิน่รบัทราบ และลงลายมอืรบัทราบ
ทุกคน
๔. มีการประกาศให้ประชาชนทราบในท่ี
เปิดเผย
๕. มีการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอ�านาจจริง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ
มอบอ�านาจ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ส�าหรับการมอบอ�านาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�า 
เป็นค�าสั่ง และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
หลักความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่า
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
๒. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลัก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มกีารใช้อปุกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี Wi-Fi  
ใช้งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงาน
ก่อสร้างจริงหรือไม่ เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒  
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔ /     
ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
๕. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ  
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑

๒. จัดให้มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตภายใน
ส�านักงาน/ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือมีการให้บริการช�าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต
๓. มีการแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS 
หรือระบบอื่นนอกจากนี้หรือมีการจองคิว
ขอรับบริการออนไลน์
๔. มีการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน , Line , Facebook  
เป็นต้น
๕. เครื่องมืออื่น ๆ (โปรดระบุ...)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อช่วยลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่มีการด�าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก� าหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๓

๒๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการ 
บูรณาการ(Integration) โครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ตามอ�านาจหน้าที่ ร่วมกับ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นอื่น หรือ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ             
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน                 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี             
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง การท�าความ
ตกลงร่วมมือกันจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. หนังสือส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
๐๑๐๗/ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

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

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๘  การปรับปรุงภารกิจ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: เพือ่ให้เกดิความถกูต้อง ทนัสมยั เป็นธรรม คุ้มค่า และมีประสิทธภิาพในการปฏบิติัภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                  โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท�างาน
๒. รายงานการประชุมคณะท�างาน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดงการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานหลังจากการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 
หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เสนอผู้บริหารพิจารณา
๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓/๑
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ 

๒๒. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้ 
๑. มกีารแต่งต้ังคณะท�างานพิจารณาทบทวน
ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิภารกจิหรอื
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน
๒. มีการประชุมคณะท�างาน
๓. น�าผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง 
เป ล่ียนแปลงหรือยกเ ลิกภารกิจ หรือ 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน
๔. มีการจัดท�ารายงานประชุมตามรูปแบบ
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  
๕. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๙  การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๒๓ - ๒๔ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: ให้จังหวัดก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๓) ซึ่งอาจเป็น 
การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�าคัญ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อ
นโยบาย การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการด�าเนินงาน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                              โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ       พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
ค�าอธิบาย:  ๑. ให้จังหวัดจัดท�าตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ  
๑๐ คะแนน โดยก�าหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐
  ๒. ตวัชีว้ดัต้องเป็นภารกจิ อ�านาจ หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุประเภท (องค์การบรหิารส่วนจังหวดั/ 
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา)
ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ หรืออย่างน้อย (ถ้าไม่มี) ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)  
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๗. Sustainable Development Goals: SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑.ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒.ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓.ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔.ด�าเนนิการ ๑ – ๒ ข้อ หรอืไม่มีการด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
กรณีมีการด�าเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ให้ถือว่าเป็น 
การด�าเนินการแล้ว ตามเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ข้อ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น 
ทีท่�าการปกครองอ�าเภอ/จังหวัด สาธารณสขุอ�าเภอ/
จังหวัด สถานีต�ารวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�าหนดไว้......
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐  
วรรค ๒
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
ค�าอธิบาย:   ………………………….......…

๒๓. (ตัวอย่าง) 
จ�านวนกจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ด�าเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือ
กิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�าเนินการ ดังนี ้(ตัวอย่าง)
๑. มกีารประสานข้อมลูกบัหน่วยงานเก่ียวข้อง
๒. มีการรณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ เพื่อให ้
ประชาชนในพืน้ทีเ่กดิความตระหนกัเกีย่วกบั
โครงการที่ด�าเนินการ
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ
๔. มกีารฝึกอบรมเกีย่วกับโครงการทีด่�าเนนิการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการใด ๆ

๕
๓
๑
๐

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ
ค�าอธิบาย: 
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….
ฯลฯ

๒๔.................................................................
......................................................................
......................................................................

มีการด�าเนินการ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน:
๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ:
๑. องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก�าหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การก�าหนดตัวชี้วัด 
ไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
๒. เมืองพัทยา จะก�าหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะก�าหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ก็ได้
๓. ไม่ควรใช้เกณฑ์คะแนน ๕-๐ ควรใช้ ๕-๓-๑-๐
๔. ไม่ควรประเมนิประสทิธภิาพฯ เฉพาะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ควรประเมนิประสทิธภิาพฯ ในภาพรวมของจงัหวดัทีส่ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด




