
                                                                                                                                                                                              
 

 
  
  
  
  
  
  

((รางราง))  
แบบประเมินแบบประเมิน  

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินองถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))  

ประจำป ประจำป 22556644  
 
  

ดานท่ี 1ดานท่ี 1  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  
  
  
  
  



2 
 

แบบประเมินประสทิธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แบบประเมินประสทิธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt::  LLPPAA))  ประจำป 2564ประจำป 2564  
ดานที่ 1ดานที่ 1  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ    

ตัวช้ีวัดที่ตัวช้ีวัดที่  1 1 ––  2244  จำนวน จำนวน 2244  ตัวช้ีวัด ประกอบดวตัวช้ีวัด ประกอบดวยย  
11..  ตัวช้ีวัดจริง จำนวน ตัวช้ีวัดจริง จำนวน 2323  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 22  --  2244  จำนวน จำนวน 6655  คะแนนคะแนน  
22..  ตัวช้ีวัดนำรอง จำนวน ตัวช้ีวัดนำรอง จำนวน 11  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 11  จำนวน จำนวน 55  คะแนน (ไมนำไปนับเปนคะแนนคะแนน (ไมนำไปนับเปนคะแนนรวม)รวม)  
เปาหมายเชิงคุณภาพ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและพรอมในการดำเนินการ                  
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
เปาหมายเชิงปริมาณ : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมินดานท่ี 1 รอยละ 70 

ช่ือ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ………………………………………………..………….……..………………………………….……. 
อำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..……………………………… 

 

หัวขอประเมิน 
เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนท่ีได 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน รอยละ 
1. การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 5 4 4 4 4   

    ตัวชี้วัดนำรอง 1 - 1 1 1 1   
2. การจัดทำฐานขอมูล 1 1 1 1 1 1   
3. การจัดการขอรองทุกข/รองเรียน 2 2 2 2 2 2   
4. การบริการประชาชน 3 3 3 3 3 3   
5. ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3 3 3 3 3 3   

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 3 3 3 3 3   
7 . ก าร เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร
บริหารงาน 

3 3 3 3 3 3   

8. การปรับปรุงภารกิจ 1 1 1 1 1 1   
9. การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 2 2 2 2 2 2   

รวม 22 23 22 22 22 22   

 

 ลงชื่อ ................................................................... ผูรับการประเมิน 
                                         ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลดั/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหนาทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

                                           วันท่ีประเมิน.........../................../.............. 



    
 

๓ 

 

หนวยท่ี 1 การวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตัวช้ีวัดท่ี 1 – 6 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด จำนวน 30 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินไดตามมาตรฐานในการบริการจัดทำสาธารณะและ                    
กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 – 5 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวช้ีวัดนำรอง) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานแผนพัฒนาทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 

      ผูรับผิดชอบ:  1. นายชำนาญ มีขำ     ผูอำนวยการกลุมงานแผนพัฒนาทองถ่ิน                โทร. 08 1910 6511 
                         2. นายจิรเมธ บัวงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ               โทร. 08 5121 3768 
 3. วาท่ีรอยโทกมลกาจ รุงปนงาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 08 3304 1907   
   หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2104 , 21 - 23   

ตัวช้ีวัดท่ี 6 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (เปนตัวช้ีวัดรวมกับกลุมงานแผนพัฒนาทองถิ่น ตัวช้ีวัดท่ี 6) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางวิชญา สุขกระจาง   ผูอำนวยการกลุมงานติดตามประเมินผล  
                                                   โทร. 09 2025 5885   
                  2. นายกรกช ชิระปญญา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 3898 7987 
                                                   หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 1408 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

1 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
2. ขอบัญญั ติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป/เพ่ิมเติม 
3. งบประมาณเงินสะสม/เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
4. การโอนตั้ งจายเปนรายการใหม /เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.             
๒5๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอำเภอ
และตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี  มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๑๙๕ ลงวันท่ี  ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

(ตัวช้ีวัดนำรอง) 
1 . รอยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรม
สาธารณะในแผนพัฒนาหมูบาน/แผนชุมชน
ถูกนำไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและตราเทศ
บัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป/เพ่ิมเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สูการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. รอยละ ๕.00 
2. รอยละ ๓.00 
3. รอยละ ๑.00 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
3 
1 
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คำอธิบาย:  
1. กรณีแผนพัฒนาหมูบาน ประเมินองคการบริหารสวนตำบล 
2. กรณีแผนชุมชน ประเมินเทศบาลและเมืองพัทยา 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดไมตองประเมิน 

คะแนนเต็ม 25/30 

คะแนนท่ีได  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
1. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
2. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปหรือเพ่ิมเติม   
3. การใชเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
4. การโอนตั้งจายเปนรายการใหม/โอนเพ่ิม 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สำหรับการ
พัฒนาทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1 . รั ฐ ธ รรม นู ญ แห งร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย                  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 250 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถ่ิน                
พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)              
พ.ศ. 2543 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28  ขอ 29             
ขอ 30 ขอ 31 และขอ 32  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548   
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 
2561 ขอ 4 คำนิยาม ขอ 24 และขอ 25 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการนำ
โครงการ การจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนา
ทองถิ่นป ๒๕๖๓ มาจัดทำเปนงบประมาณ
รายจาย      
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิ จก รรม ส าธารณ ะร อ ยล ะ  30.00 ขอ ง
โครงการข้ึนไป  
2. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณ ะรอยละ  20.0 0  ของ
โครงการ แตไมถึงรอยละ 30.00 ของโครงการ 
3. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิ จก รรม ส าธารณ ะร อ ยล ะ  10.00 ขอ ง
โครงการ แตไมถึงรอยละ 20.00 ของโครงการ 
4. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะนอยกวารอยละ 10.00 
ของโครงการ 
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1 
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คำอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ ท่ีนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตมิไดเขียนเปนโครงการใหนับเปน 1 โครงการ
หรือ 1 กิจกรรมหรือ 1 รายการ แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกำหนดไว 
2. โครงการท่ีปรากฏในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือเพ่ิมเติม การใชเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
จะตองมีการดำเนินการจริง และมีการเบิกจายงบประมาณเรียบรอยแลว 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน   
1. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
2. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปหรือเพ่ิมเติม   
3. การใชเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1  
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551    
มาตรา 19  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน             
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน              
และ การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
พ.ศ. 2547 แก ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บท่ี  2) พ.ศ.           
2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 
 

3. แผนพัฒนาทองถิ่นมีความเช่ือมโยงหรือ
สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
เกณฑการใหคะแนน : 
1. มีการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด และ           
นำไปจั ดทำเป นงบประมาณ รายจ าย 10    
โครงการข้ึนไป 
2. มีการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด และ  
นำไป จั ดท ำ เป น งบ ประมาณ รายจ าย  5 
โครงการข้ึนไป 
3. มีการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด และ 
นำไป จั ดท ำ เป น งบ ประมาณ รายจ าย  3 
โครงการข้ึนไป 
4. มีการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด และ 
นำไปจัดทำเปนงบประมาณรายจายนอยกวา        
3 โครงการ  หรือแผนพัฒนาท องถ่ิน ไม มี          
ความเชื่อมโยงหรือสอดคลองยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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คำอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ ท่ีนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตมิไดเขียนเปนโครงการใหนับเปน 1 โครงการ
หรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกำหนดไว 
2. โครงการท่ีปรากฏในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปหรือเพ่ิมเติม การใชเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    
จะตองมีการดำเนินการจริง และมีการเบกิจายงบประมาณเรียบรอยแลว  
3. การเชื่อมโยง: เปนการใชขอมูลใหเขาดวยกัน เพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดี เกิดการติดตอและโยงกัน สอดคลองกัน สอดกันประสาน
ไมขัดกันไปดวยกันได การเชื่อมโยงการพัฒนาทองถ่ินจึงเปนการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. รายงานการประชมุสภาทองถ่ิน 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
4 . ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยผูบริหารทองถ่ิน และ
เผยแพรเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (กรณีไมลงหรือเผยแพรในเว็บไซตหลัก
ขอ งอ งค ก รป กค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  ถื อ ว า
ดำเนินการไมครบถวนตามท่ีกำหนด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. กฎหมายจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทุกประเภท 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผน พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น ของอ งค ก รป กครอ ง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับท่ี  3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 29 และ            
ขอ 30 
3. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 
0810.3 /ว 0357 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561  
4. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุ ด ท่ี  มท 
0810.3/   ว 2931 ลงวัน ท่ี  15 พฤษภาคม 
2562  
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/       
ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562 
 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการ
รายงานผล และเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ิน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. ผู บริห ารทองถ่ินรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เสนอตอสภาทองถ่ินตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
3. มีการประชุมสภาทองถ่ินและสภาทองถ่ิน
เสนอความเห็นท่ีไดจากการประชุมสภาทองถ่ิน 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประชุม และได
เสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
5. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินโดยผูบริหารทองถ่ิน 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการครบท้ัง 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 – 4 ขอ 
3. ดำเนินการ  1 - 2 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล              
หรือดำ เนิ น การ ติ ดต ามและป ระ เมิน ผล                 
ไมเปนไปตามหวงระยะเวลาท่ีกำหนดไว 
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คำอธิบาย:  
1. กรณีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงรายงานการติดตามและประเมินผลใหสภาทองถ่ินภายในเดือนธันวาคม ใหถือวา                  
เปนไป ตามกระบวนการ แตท้ังนี้ สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการตอไปตามปกต ิ
2. ตาม ขอ 1. เม่ือผูบริหารทองถ่ินสงรายงานการติดตามและประเมินผลใหสภาทองถ่ินภายในเดือนธันวาคมแลว สภาทองถ่ินไมประชุม
เพ่ือรับทราบและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไมประชุมเพ่ือรับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ เกณฑการใหคะแนน เปน 0 
3. เปนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 แตการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงตองตรวจถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดดำเนินการจริง 
4. กรณีไมมีเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหยึดถือการติดประกาศ ณ ท่ีเปดเผยเปนหลัก (กรณีมีเว็บไซต แตใชงานไมได               
ใหถือวามีเว็บไซต) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินในระดับอำเภอ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินในระดับจังหวัด 
3. แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 - 2565)  
4. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป  
หรือเพ่ิมเติม   
5. การใชเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน               
การกระจายอำนาจให แกองคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1)  
2. หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600             
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3 /ว 6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3 /ว 0357 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561  
6. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุ ด ท่ี  มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

5. องคการบริหารสวนจังหวัด นำโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ท่ี ไดผ านกระบวนการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับอำเภอ/ระดบัจังหวัด 
มาดำเนินการโดยใชเงินงบประมาณรายจาย
ประจำป/เพ่ิมเติม หรือเงินนอกงบประมาณ          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. มากกวารอยละ 80.00 ข้ึนไป       
2. รอยละ 70.00 – 79.00        
3. รอยละ 60.00 – 69.00 
4. นอยกวารอยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ ท่ีนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตมิไดเขียนเปนโครงการใหนับเปน 1 โครงการ
หรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกำหนดไว 
2. โครงการท่ีดำเนินการนั้นใหนับเฉพาะท่ีไดประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในระดับอำเภอและจังหวัด โดยนำมาเปรียบเทียบอัตราสวน                
กับโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
3. โครงการท่ีปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือเพ่ิมเติม การใชเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะตองดำเนินการจริง 
และมีการเบิกจายงบประมาณเรียบรอยแลว 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวดั  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
1. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ         
20 ป 
2 . โครงการ/กิ จกรรม ในข อบั ญ ญั ติ ห รื อ                 
เทศบั ญ ญั ติ งบ ป ระมาณ รายจ าย ท่ี แสด ง                
ใหเห็นถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 
กฎหมาย/ระเบียบและหนงัสือท่ีเกี่ยวของ 
1 . รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห ง ร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย                 
พ.ศ. 2560 มาตรา 65 
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 5 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1  
4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจั งหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ. 2551  
มาตรา 19 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
6. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931     
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
7. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุ ด ท่ี  มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

6. องค กรปกครองส วนท องถิ่ น มี การนำ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  
มาเปนกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
และขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
และขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายท่ีแสดงให เห็นถึงความสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรชาติ 4 - 6 ยุทธศาสตร 
2. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
และขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายท่ีแสดงให เห็นถึงความสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรชาติ 2 - 3 ยุทธศาสตร 
3. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
และขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายท่ีแสดงให เห็นถึงความสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรชาติ 1 ยุทธศาสตร 
4. ไม มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท อ ง ถ่ิ น และข อบั ญ ญั ติ ห รื อ เท ศบั ญ ญั ติ
งบ ป ระ ม าณ ร าย จ าย ท่ี แ ส ด งให เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธกับยุทธศาสตรชาติ 

 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

 

คำอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ ท่ีนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตมิไดเขียนเปนโครงการใหนับเปน 1 โครงการ 
หรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกำหนดไว 
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตรสำคัญ ไดแก (1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรชาติดาน              
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และ (6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 
 
 
 
 



    
 

๙ 

 

หนวยท่ี 2   การจัดทำฐานขอมูล ตัวช้ีวัดท่ี 7 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทำฐานขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นายธนะสทิธิ์ อนันตสิริเกษม   ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศ    โทร. 09 8799 5900 

      2. นายนุกูล บุญทวี                     นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  โทร. 08 1585 5915 
                                                               หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 1107 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

7 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ใน ระบ บ ข อ มู ล กล า ง              
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (INFO) ระบบใหม
ได อย างถูกต อ ง ครบ ทุกด าน เป นป จจุ บั น               
อยางตอเนื่อง และผานการรับรองความถูกตอง
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสำนักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเรียบรอย
แลว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/
ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูล              
ท่ีสำคัญไดตามกรอบระยะเวลา 
เกณฑการใหคะแนน :       
1. บันทึกขอมูลครบทุกดานไดอยางถูกตอง                  
เปนปจจุบัน นับ ถึงวันตรวจ และผานการ
รับรองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ระดับจังหวัด (สำนักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัด) 
2. บันทึกขอมูลครบทุกดานไดอยางถูกตอง 
เปนปจจุบัน และผานการรับรองจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
3 . บั น ทึกขอ มูล ไมครบถ วน  และไม ผ าน            
การรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ไมสามารถบันทึกขอมูลไดท้ัง 8 ดาน 
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คำอธบิาย: 
การบันทึกขอมูลท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานท่ี 2 นวัตกรรมและการศึกษา ดานท่ี 3 สาธารณภัย                    
ดานท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน ดานท่ี 5 บริหารจัดการน้ำ ดานท่ี 6 การจดัการภายในและธรรมาภิบาล ดานท่ี 7 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม                  
และดานท่ี 8 เศรษฐกิจและแหลงทองเท่ียว 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  



    
 

๑๐ 

 

หนวยท่ี 3  การจัดการขอรองทุกข/รองเรียน ตัวช้ีวัดท่ี 8 - 9 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการขอรองทุกข/รองเรียนท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว ทันตอ
สถานการณและความคาดหวังของสังคมและประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
         2. นายสรุิยะ หินเมืองเกา           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 

    3. นายโสพรรณ สืบบุตร            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
   4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ           นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
   5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ       พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

8 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝาย/เจาหนาท่ี
รับผิดชอบ และมีคำสั่งแตงตั้ง 
2. ทะเบยีนรบัเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
3. หลักฐานการรายงานผลใหทราบภายใน                 
15 วัน 
4 . มีการเผยแพรในเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
2. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด วน ท่ี สุ ด                
ท่ี มท 0804.2/10392 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 
2550 (มาปรับใชโดยอนุโลม) 
3. คูมือหนังสือสั่งการเก่ียวกับการดำเนินการ 
เรื่องรองทุกข/รองเรียน และขอความเปนธรรม 
ข อ งก อ งก ฎ ห ม าย แ ล ะ ระ เบี ย บ ท อ ง ถ่ิ น            
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผลิตเม่ือเดือน
มีนาคม 2562 (มาปรับใชโดยอนุโลม) 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แนวทางในการ
จัดบริการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน                      
ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร               
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล 
ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 

8. รอยละของขอรองทุกข/รองเรียนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีดำเนินการ
สำเร็จลุลวง 
 
เกณฑการใหคะแนน :     
1. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน                
และดำเนิ นการแก ไขป ญ หา หรื อแจ งผล                   
ความคืบหนาใหประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน 
๑๕ วัน รอยละ 100 ของจำนวนเรื่องราวรองทุกข
ท่ีปรากฏในบัญชี หรอื ไมมีขอรองทุกข/รองเรียน 
2. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 
และดำเนินการแกไขปญหา หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
อยางนอยรอยละ 80.00 ของจำนวนเรื่องราว 
รองทุกข/รองเรียนท่ีปรากฏในบัญชี 
3. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
และดำเนินการแกไขปญหา หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
อยางนอยรอยละ 5๐.00 ของจำนวนเรื่องราว  
รองทุกข/รองเรียนท่ีปรากฏในบัญชี 
4. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน           
และดำเนินการแก ไขปญหา หรือแจ งผลความ
คืบหนา ใหประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต่ำกวา
รอยละ ๕๐.00 ของจำนวน เรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนท่ีปรากฏในบัญชีหรือไมมีการดำเนินการ
ใด ๆ 
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คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได  



    
 

๑๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. การดำเนินการจัดการขอรองทุกข/รองเรียนสำเร็จลุลวง หมายถึง มีการจัดทำบญัชีรับเรือ่งราวรองทุกข/รองเรียน และดำเนินการแกไข
ปญหา หรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน 
2. ขอรองเรียน แบงเปนประเภท 2 ประเภท คือ (1) ขอรองเรียนท่ัวไป เชน  เรื่องราวรองทุกขท่ัวไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม 
หรือรองขอขอมูลการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ และการใหบริการของหนวยงาน (2) การรองเรียนเก่ียวกับความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
3. คำรองเรียน เปนคำหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน หรือระบบการรับคำรองเรียนเอง  
มีแหลงท่ีสามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสำคัญท่ีเชื่อถือได  
4. กรณี รองทุกข/รองเรียน ผานผูกำกับดูแล หรือสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด/สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
อำเภอ ใหนับเปนขอรองทุกข/รองเรียนดวย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

9 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝาย/เจาหนาท่ี
รับผดิชอบ และมีคำสั่งแตงตั้ง 
2. ทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
3. หลกัฐานการรายงานผลใหทราบภายใน  15 วัน 
4. ขอมูลศูนยดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัด 
5. มีการเผยแพรในเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
2. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุ ด ท่ี   มท 
0804.2/10392 ลงวันท่ี  16 ตุลาคม 2550                 
(มาปรับใชโดยอนุโลม) 
3. คูมือหนังสือสั่งการเก่ียวกับการดำเนินการ 
เรื่องรองทุกข/รองเรียน และขอความเปนธรรม 
ข อ งก อ งก ฎ ห ม าย แ ล ะ ระ เบี ย บ ท อ ง ถ่ิ น                 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผลิตเม่ือเดือน
มีนาคม 2562 (มาปรับใชโดยอนุโลม) 
 

9. รอยละของขอรองทุกข/รองเรียนท่ีมาจาก
ศูนยดำรงธรรมท่ีดำเนินการสำเร็จลุลวง  
เกณฑการใหคะแนน :     
1. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน และ
ดำเนินการแกไขปญหา หรือแจงผลความคืบหนา               
ใหประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน รอยละ 
100 ของจำนวนเรื่องราวรองทุกท่ีปรากฏในบัญชี 
หรือไมมีขอรองทุกข/รองเรียน 
2. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข และดำเนินการ
แกไขปญหา หรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชน
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน อยางนอยรอยละ 80.00 
ของจำนวนเรื่องราวรองทุกขท่ีปรากฏในบัญชี 
3 . จัดทำบัญ ชี รับ เรื่ องราวรองทุกข  และ
ดำเนินการแก ไขปญหา หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
อยางนอยรอยละ 5๐.00 ของจำนวนเรื่องราว
รองทุกขท่ีปรากฏในบัญชี 
4. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข และดำเนินการ
แกไขปญหา หรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชน
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต่ำกวารอยละ ๕๐.00 ของ
จำนวนเรื่องราวรองทุกขท่ีปรากฏในบัญชี หรือ ไมมี
การดำเนินการใด  ๆ
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3 
 
 

 
1 
 
 
 
 

0 

 

คำอธิบาย: 
1. การดำเนินการจัดการขอรองทุกข/รองเรียนสำเร็จลุลวง หมายถึง มีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน และดำเนินการแกไข
ปญหา หรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 2. กรณีไมมีขอรองทุกข/รองเรยีนจากศูนยดำรงธรรม ใหได 5 คะแนน 
3. ดูคำอธิบายประกอบในขอ 8  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

 



    
 

๑๒ 

 

 หนวยท่ี 4  การบริการประชาชน ตวัช้ีวัดท่ี 10 - 12 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดใหมีการบริการประชาชนท่ีเขามารับบริการในหนวยงาน ไดอยางมีมาตรฐานเพ่ือ
สรางภาพลักษณท่ีดีในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหประชาชนผูรับบริการในแตละพ้ืนท่ีสามารถ                
ไดรับการบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในมาตรฐานเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                                โทร. 08 4941 5414 
   2. นายสุริยะ หินเมืองเกา           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
   3. นายโสพรรณ สืบบุตร            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
   4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ          นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
   5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ       พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
                                                               หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การจัดสถานท่ี หรือสิ่งอำนวยความสะดวก             
ตามหัวขอเกณฑการประเมินดวยขอเท็จจริงท่ี
เกิด ข้ึนและสามารถพิสูจน ได ในระดับหนึ่ ง            
(เปนท่ียอมรับได) 
2. แบบคำรอ ง คำสั่ ง ให เจ าหน า ท่ี บ ริการ
ล ว ง เวล า/พั ก เท่ี ย ง ห รือ วันหยุ ด ราชการ 
หลักฐานการใชบริการในชวงเวลาดังกลาว  
3. ตรวจสอบ สัญ ญ าณ  Wi-Fi ของอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการจัดมุมอินเทอรเน็ต  
4. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา 
2. มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
3. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 
4. มาตรฐานการดำเนินงานดานผูสูงอายุ 
5. การบริการประชาชนตามอำนาจและหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทุกกฎหมาย/
ระเบียบไดกำหนดไว 
6. หนั งสือกรมส งเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี                 
มท 0892.4/ว 627 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2549 
 

10. การอำนวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน เพ่ือมุงสูประโยชนสุขของประชาชน
ผูรับบริการและมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ 
มีการดำเนินการ ดังนี้  
1. มี เกาอ้ีรองรับประชาชนผู รับบริการอยาง
เพียงพอ 
2. มีปาย/สัญลักษณบอกทิศทางหรือตำแหนง
ในการเข าถึงจุดใหบริการไดอย างสะดวก              
และชัดเจน รวมท้ังท่ีตั้งของจดุใหบริการ 
3 . มีการออกแบบผั งงานและระบบการ
ใหบริการระหวาง “จุดกอนเขาสูบริการ” และ 
“จุดใหบริการ” ท่ีอำนวยความสะดวกท้ัง
สำหรับเจาหนาท่ีและประชาชน 
4. มีการจัดใหมีระบบคิวเพ่ือใหบริการไดอยาง                
เปนธรรม หรือใชแอพพลิเคชั่น (Application) 
หรือใหบริการอินเทอรเน็ต หรือ Wi-Fi  
5. มีจุดแรกรับในการชวยอำนวยความสะดวก
ตาง ๆ เชน คัดกรองผูใหบริการ ใหคำแนะนำ
ในการขอรับบริการหรือชวยเตรียมเอกสาร
พรอมแบบคำรองพรอมท้ังตัวอยางการกรอก
ขอมูล 
6. มีการใหบริการนอกเวลาราชการ หรือตาม
เวลาท่ีสอดคลองกับผลสำรวจความตองการของ
ผูรับบริการในพ้ืนท่ี (มีบริการลวงเวลา/พักเท่ียง 
หรือวันหยุดราชการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม 15 

คะแนนท่ีได  



    
 

๑๓ 
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7. มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพ่ือบริการประชาชน
รองรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ 
8 . มีการออกแบบสถานท่ีคำนึงถึงผู พิการ                
สตรีมีครรภ และผูสูงอาย ุ
9. ในจุดท่ีสำคัญอันตรายมีการออกแบบหรือให
สามารถมองเห็นไดชัด เจนตามหลักสากล                        
ท้ั งขณ ะยืนหรือรถล อ เลื่ อน  หรือ มีขนาด              
และพ้ืนท่ีใชงานสะดวกตอการเอ้ือมจับ 
10. มีการจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ ณ  
จุดรับบริการและภายในสำนั ก งาน  หรือ                 
ท่ีทำการ 
1 1 . มี จุ ด ป ระ เมิ น ผลความ พึ งพ อ ใจ  ณ             
จุดใหบริการในรูปแบบท่ีงายและสะดวกตอผู
ใหบริการ โดยคำนึงถึงผลสะทอนกลับ (Citizen 
Feedback) ของประชาชน 
เกณฑการใหคะแนน :     
1. ดำเนินการ 10 -  11 ขอ 
2. ดำเนินการ 8 - 9 ขอ 
3. ดำเนินการ 7 ขอ 
4. ดำเนินการนอยกวา 7 ขอ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

คำอธิบาย : 
ในการตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ พิสูจนไดวามีการดำเนินการจริงในหวงระยะเวลาท่ีผานมา             
อาจเกิดจากการคนหารองรอยท่ีเกิดข้ึนมาแลว หรือสุมสอบถามจากประชาชนผูมารับบริการ อยางนอย 4 คน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คูมือสำหรับประชาชนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทำข้ึน 
2. ตรวจสอบสัญ ญ าณ  Wi-Fi  ขององค กร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดมุมอินเทอรเน็ต  
3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ  
4 . ตรวจสอบการให บริการชองทางลงใน           
เ ว็ บ ไซ ต ห ลั ก ข อ งอ งค ก รป ก ค รอ งส วน
ทองถ่ิน/Facebook/Line 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 

11. ชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะ
ติดตอสอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. มีก ารจั ดทำและเผยแพ ร คู มื อสำห รับ
ประชาชนครบถวน ทุกกระบวนงานใหบริการท่ี
เปนปจจุบัน และเผยแพรบนเว็บไซตหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2 . มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น อยางนอย        
สามจุด ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ี ไม ซ้ ำกับจุด ท่ีตั้ ง (ชุมชน/หมูบ าน ) หรือ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

๑๔ 
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2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ท่ี  ม ท  0 8 9 2 .4 / ว  3 5 1  ล ง วั น ท่ี                       
19 กุมภาพันธ 2558 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.4/ว 1693 ลงวันท่ี                
13 สิงหาคม 2558 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
ด วนมาก ท่ี  มท  0812/ว 451  ลงวัน ท่ี                
28 กุมภาพันธ 2560 
5. หนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองท องถ่ิ น                   
ท่ี มท 0892.4/ว 627 ลงวันท่ี 20 เมษายน 
2549 
 
 

มีตู ปณ. ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สรุปผลขอมูลท่ีไดใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
3 . มีการประชุมรับฟ งความคิด เห็ น  หรือ            
การประชาคมทองถ่ิน และนำขอมูลจากการรับ
ฟงความคิดเห็นมาแกปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และแสดงผลการ
ดำเนินการดังกลาวใหสาธารณชนรับทราบทาง
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เว็บ ไซตหลั กขององค กรปกครองส วน
ทองถ่ิน/ Facebook/Line 
5. โทรศัพทสายดวนหรือสายตรงถึงผูบริหาร
ทองถ่ิน  
6. มีการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือดำเนินการ
อยางอ่ืน นอกเหนือจากขอ 1 – 5 (โปรดระบุ) 
เกณฑการใหคะแนน :  
1. ดำเนินการ 5 - 6 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 - 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5 
3 
1 
0 

คำอธิบาย: 
1. โทรศัพทสายดวน เชน 1669 เปนตน หรือสายตรงถึงผูบริหารทองถ่ิน อาจเปนโทรศัพทมือถือถึงผูบริหารทองถ่ินโดยตรง เปนตน                 
(ระบุใหชัดเจนวาโทรศัพทสายดวนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ) 
2. การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรท่ีเปนรูปแบบเอกสาร ติดประกาศท่ีสำนักงาน/ท่ีทำการ หรือเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. รายงานผลการประเมินความ พึ งพอใจ              
ท่ีประมวลผลเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ           
ท่ีแสดงให เห็น ถึงการใหคะแนนและแสดง                  
ความ คิด เห็ นของประชาชน  เพ่ื อให มี การ
ปรับปรุงบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. มีและใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน 
5. มีการเผยแพรในเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1 2 . ก า รป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ประชาชน ณ จุดบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Citizen Feedback) 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1 . มี ก ารป ระ เมิน ผลความ พึ งพ อ ใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ 
2. มีการใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือใหมีการปรับปรุงบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. มีการใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) อยางนอย 1 กระบวนงาน 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก               
ในการพ ิจารณาอน ุญ าตของทางราชการ               
พ.ศ.2558 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ดวน ท่ีสุด  ท่ี  มท  0812/ว 1497 ลงวัน ท่ี               
22 พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 2656 ลงวันท่ี 
28 สิงหาคม 2561  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลงวันท่ี 
26 ธันวาคม 2561 

4. มีการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผานทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
5 .  มี ผลป ระ เมิ นผลความ พึ งพ อ ใจขอ ง
ประชาชนไมนอยกวารอยละ 70.00 
6.  มีการประมวลผลเสนอผูบริหารทองถ่ินและ
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย 
เกณฑการใหคะแนน:    
1. ดำเนินการ 4 – 6 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอหรือไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
5.  มีผลประเมินไมนอยกวารอยละ 70.00 ใหนำมาจาก 1. - 4. 
6.  มีการประมวลผลเสนอผูบริหารทองถ่ินและประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย ใหนำมาจาก 1. – 5. 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

๑๖ 

 

 หนวยท่ี 5  ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง  
         ตัวช้ีวัดท่ี 13 - 15 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 

 เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว เพ่ือสรางความโปรงใส และการบริหารงานท่ีด ี

             หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน 
             ผูรับผิดชอบ :  1. นางชบาไพร ชุนถนอม       ผูอำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน โทร. 08 5480 2395 
                               2. นางสาวพรพิชชา พานแกว  ผูอำนวยการกลุมงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ       โทร. 09 2280 1682 
                                                                       หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9026 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

13 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2. รายงานระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และ
แบบ ปค.6 
3. หนังสือนำสงรายงานใหนายอำเภอ หรือ
สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
แลวแตกรณี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2 . หลั ก เกณ ฑ กระทรวงการคลั งว าด ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบั ติการควบคุม
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
   

13. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล     
การควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน 
ระดับหน วยงานของรัฐ  ตามแบบ ปค. 1                       
แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6   
เกณฑการใหคะแนน: 
1. แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล                 
การควบคุมภายในระดับองคกรปกครอง               
สวนทองถ่ิน ดำเนินการตามแบบท่ีกำหนด
ครบถ วน  และจัดส ง ให น ายอำ เภ อ ห รือ
สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
2. แต งตั้ งคณ ะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดำเนินการตามแบบท่ีกำหนดครบถวน 
แตจัดสงใหนายอำเภอ หรือสำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัด แลวแตกรณี เกิน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
3. แต งตั้ งคณ ะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดำเนินการตามแบบท่ีกำหนดครบถวน 
แต ไม จัดส งใหนายอำเภอ หรือสำนักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด แลวแต
กรณี     
4. ไม ไดแต งต้ังคณะกรรมการประเมินผล         
การควบคุมภายในระดับองคกรปกครอง            
สวนทองถ่ิน ไมไดดำเนินการหรือดำเนินการ
ตามแบบท่ีกำหนดไมครบถวน 
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คะแนนเต็ม 15 

คะแนนท่ีได  



    
 

๑๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. แบบท่ีกำหนด ไดแก 

1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
1.2 รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
1.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  
1.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (กรณีไมมีผูตรวจสอบภายในหรือ

ไมไดมอบหมายใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน ไมตองจัดทำแบบ ปค.6 แตใหระบุในหนังสือนำสงรายงานใหนายอำเภอหรือ 
สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด แลวแตกรณี หรือหมายเหตุไวในแบบ ปค.1 วา “องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการ
บริหารสวนตำบล ไมมีผูตรวจสอบภายในหรือไมไดมอบหมายใหมีผูปฏิบัติหนาท่ี ผูตรวจสอบภายใน จึงไมไดจัดทำแบบ ปค.6”) 
2. การจัดสงรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
    2.1 กรณี องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาลตำบล จัดสงใหนายอำเภอ เพ่ือใหคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีนายอำเภอ
จัดใหมีข้ึนดำเนินการรวบรวมและสรุปจัดทำเปนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอำเภอ สงใหสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดภายใน 90 วัน นับแตวันสิน้ปงบประมาณ 
    2.2 กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องคการบริหารสวนจังหวัด จัดสงใหสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ภายใน 90 วัน           
นับแตวันสิน้ปงบประมาณ     
    2.3 กรณีเมืองพัทยา ใหจัดสงรายงานตอกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอมูล อัตรากำลั งตำแหน งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (กรณีมีตำแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน) 
2. คำสั่งมอบหมายบุคลากรตำแหนงอ่ืน ให
ปฏิบั ติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน (กรณีไมมี
ตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน)  
3. แผนการตรวจสอบภายในประจำป 
4. รายงานผลการตรวจสอบ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 
 

1 4 . อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น ท อ งถิ่ น มี                     
ผู ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให มี                  
ผู ปฏิ บั ติ หน า ท่ี ผู ต รวจสอบภายในและ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ เป น ไป ต า ม ท่ี                
หลักเกณฑฯ กำหนด 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. มีผูดำรงตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายให มีผูปฏิบัติหนาท่ีผู
ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามแผนท่ีไดรับ
อนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบถวน 
ตามแผนฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. มีผูดำรงตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรือมอบหมายให มีผูปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบ
ภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบ ปฏิบั ติ งาน
ตรวจสอบเปนไปตามแผนท่ีไดรับอนุมัติและรายงาน
ผลการตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ แตเกิน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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คำอธิบาย :  
1. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำป
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายน 
 2. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ตอผูบริหารทองถ่ิน ภายในเวลาอันสมควรและ
ไมเกินสองเดือนนับจากวันท่ีดำเนินการ
ตรวจสอบแลวเสร็จ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

3. มีผูดำรงตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีผู
ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามแผนท่ีไดรับ
อนุมัติ แตรายงานผลการตรวจสอบ ไมครบถวน
ตามแผนฯ 
4. ไมมีผูดำรงตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน และไมไดมอบหมายใหมีผูปฏิบัติหนาท่ี
ผูตรวจสอบภายใน 
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15 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 . เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล  
และทบทวนแผนการบรหิารจัดการความเสี่ยง  
4.รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 

15. การบริหารจั ดการความเส่ี ยงระดั บ
หนวยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ 
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. มอบหมายให มีผู รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง มีการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความ เสี่ ย ง จั ดทำรายงานผลตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ   
ผูบริหารทองถ่ิน     
2. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ    
ความเสี่ ยง จั ดทำแผนการบริ หารจั ดการ                 
ความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง แตไมไดติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และไมไดทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผูบริหารทองถ่ิน       
3. มอบหมายให มีผู รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง แตไมไดติดตามประเมินผล  
การบริหารจัดการความเสี่ยง ไมไดรายงานผล ตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและไมได
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ไมไดมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการบริหาร
จั ดการความเสี่ ยง หรือผู รั บผิ ดชอบไม ได
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ ยงตามท่ี
หลักเกณฑกระทรวงการคลังกำหนด 
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๑๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผูบริหารทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดทำยุทธศาสตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ผูรับผิดชอบมีหนาท่ี 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) จัดทำรายงานผล          
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
3. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผล
เปนรายครั้ง หรือใชท้ังสองวิธีรวมกัน 
4. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอใหผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินสามารถกำหนด
นโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 

หนวยท่ี 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดท่ี 16 - 18 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถ่ินการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ มีการวิเคราะหและสรุปผลการประเมินปฏิบัติ
ราชการ มีการยกระดับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพจนบังเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการทองถ่ิน นำไปสู               
การบริหารงานท่ีเขมแข็ง และมีความโปรงใส 
หนวยยอยท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :   1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                               โทร. 08 4941 5414 
  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
  3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
                                                                หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีหนังสือ/เอกสารเปนขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการท่ีปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการท่ีเปนปจจุบัน 
3 . มี เอกสารการลงนามของผู อำนวยการ               
สำนัก/กอง/ฝาย และขาราชการ พนักงานจาง 
ลูกจางประจำ ไดลงนามทราบทุกคนท่ีเปน
ปจจุบัน 
 

16. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ
จัดทำขอตกลง ในการปฏิบัติราชการระหวาง                
สวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการจัดทำขอตกลงครบทุกสวนราชการ 
2. มีการปฏิบั ติตามขอตกลงครบทุกสวน
ราชการ 
3. มีการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 15 

คะแนนท่ีได  



    
 

๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

16 กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 
2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/            
ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

4. มีการลงนามครบถูกตอง และมีขาราชการ 
พนักงานจาง ลูกจางประจำ ไดลงนามทราบ          
ทุกคน 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 4 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 – 2 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ   

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
ตรวจสอบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผลการดำเนินงานของสวนราชการเปนไปตามขอตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม โดยอาจนำขอตกลง
การปฏิบตัิราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจำป 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

17 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ ง/ป ระกาศแต งตั้ งคณ ะกรรมการ
ป ระ เมิ น ผ ล ฯ  ท่ี มี ผู แ ท น ชุ ม ช น  อ งค ก ร                 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมเปนกรรมการ                  
ท่ีเปนปจจุบัน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ 
3 . รายงานผลการป ระเมินผลและเสนอ              
แนวทางการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน                  
ใหครบท้ัง 4 ดาน  
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาผลการประเมินและ
สั่งการเสนอแนวทางการแกไขและพัฒนาการ
ปฏบิัติงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5 )                  
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/            
ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 

1 7 . มี ก า ร วิ เค ร าะห แ ล ะส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนท องถิ่ น  และเข า ท่ีประชุม
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ   
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น ซ่ึ ง มี
บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ  
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. แต งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง        
ท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหครบถวน
ท้ัง 4 ดาน เก่ียวกับ (1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
(2) คุณภาพของบริการ (3) ความคุมคาของ
ภารกิจ และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน 
3. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน 
4. เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 4 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไม มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการฯ 
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๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการประชุมอยางนอย              
ปละ 2 ครั้งแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือดำเนินการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือ                
ยุติการดำเนินการ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 
หนวยยอยท่ี 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

18 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน(LPA) ป 2562 เทียบกับ 
ป 2563 
สูตรคำนวน 
ใชคะแนนเฉลี่ยป 2563 - คะแนนเฉลี่ยป 2562 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ท่ี  ม ท  0 8 1 0 .7 / ว  2 2 7 2  ล ง วั น ท่ี                         
11 มิถุนายน 2562 

18. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลคะแนน 
LPA โดยรวมเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.00 ข้ึนไป หรือมีคะแนน LPA 
ดานท่ี 1 - 5 ท่ีระดับรอยละ 90.00 ข้ึนไป 
2. เพ่ิม ข้ึนรอยละ 3 .00  – 4.99 หรือมี
คะแนน LPA ดานท่ี 1 - 5 ท่ีระดับรอยละ 
80.00 ข้ึนไป 
3. เพ่ิม ข้ึนรอยละ 1.๐0  – 2.99 หรือมี
คะแนน LPA ดานท่ี 1  - 5 ท่ีระดับรอยละ 
70.00 ข้ึนไป 
4. ต่ำกวารอยละ 1.00 หรือคะแนน LPA ดาน
ท่ี 1 – 5 ต่ำกวาท่ีระดบัรอยละ 70.00 
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คำอธบิาย : 
1. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ ดานท่ี 1 – 5 
2. กรณีคะแนนไมเพ่ิมข้ึน แตในปท่ีผานมาไดคะแนนรอยละ 90.00 หรือมากกวา และปงบประมาณท่ีตรวจประเมิน ไดรอยละ 90.00  
ใหได 5 คะแนน 
3. กรณีคะแนนไมเพ่ิมข้ึน แตในปท่ีผานมาไดคะแนนรอยละ 80.00 หรือมากกวา และปงบประมาณตรวจประเมิน ไดรอยละ 80.00           
ใหได 3 คะแนน 
4. กรณีคะแนนไมเพ่ิมข้ึน แตในปท่ีผานมาไดคะแนนรอยละ 70.00 หรือมากกวา และปงบประมาณตรวจประเมิน ไดรอยละ 70.00              
ใหได 1 คะแนน 
5. กรณีคะแนน LPA เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 5 หรือเทาใดก็ตาม หากเกณฑไมถึงรอยละ 70.00 จะไดคะแนนเปน 0 
6. กรณีคะแนน LPA เพ่ิมข้ึน เชน ป 2561 ไดคะแนนระดับรอยละ 81.00 และป 2562 ไดคะแนนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.00 (81+5 = 86)                  
ป 2562 ไดคะแนนระดับรอยละ 86.00 แตเปนการไดเพ่ิมรอยละข้ึนรอยละ 5.00 หรอืมากกวารอยละ 5.00 จะไดคะแนน 5 คะแนน  
แตในป 2563 ไดคะแนนรอยละ 88.00 จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.00 จะไดคะแนนในป 2563 เทากับ 3 คะแนน 
และถาป 2563 ใชคะแนนระดับรอยละ 80.00 – 89.99 จะไดคะแนน 3 คะแนน แตถาไดคะแนนท่ีระดับรอยละ 90.00 ได 5 คะแนน                            
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.00 ก็ตาม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 



    
 

๒๒ 

 

หนวยท่ี 7  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตัวช้ีวัดท่ี 19 - 21 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการตาง ๆ เชน การลดข้ันตอน                    
การใชเทคโนโลยีการใหบริการเชิงรุก การบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ    ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                               โทร. 08 4941 5414 
  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
  3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นกัวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
                                                               หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

19 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พรอม
บัญชีการมอบอำนาจแนบทาย (ไมใชคำสั่ง
รักษาราชการแทน) ท่ีเปนปจจุบัน  
2 . การมอบอำนาจตองเปนเรื่องท่ี มีผล
โดยตรงตอประชาชนและเปนอำนาจของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3 . จำนวนหรือรอยละของหนังสือ หรือ
คำสั่งมอบอำนาจท่ีปฏิบัติจริงโดยการลง
นามของผู ไดรับมอบอำนาจ อยางนอย            
รอยละ 80.00 
4. มีการเผยแพรในเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5)                 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 52   
3. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 พฤษภาคม 
2546 เรื่อง การลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/             
ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/           
ว 2929 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550  

19. การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพ่ือปฏิบัติ
ราชการ 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการมอบอำนาจทำเปนหนังสือ/คำสั่งระบุ
ชื่อผูรับมอบอำนาจชัดเจน  
2. มีหลักฐานผูรับมอบอำนาจใชอำนาจท่ีไดรับ 
3 . มีการแจงเวียนใหขาราชการ/พนักงาน              
สวนทองถ่ินรับทราบ และลงลายมือรับทราบ        
ทุกคน 
4 . มีการประกาศใหประชาชนทราบในท่ี
เปดเผย 
5. มีการปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบอำนาจจริง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 – 3 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ
มอบอำนาจ 
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คะแนนเต็ม 15 

คะแนนท่ีได  



    
 

๒๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. สำหรับการมอบอำนาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทำเปนคำสั่ง 
และประกาศใหประชาชนทราบ 
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย หลักความ
โปรงใสและหลักความคุมคา 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . มี แ ล ะ ใช อุ ป ก ร ณ อ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) ในการ
บริการประชาชน 
2. ตรวจสอบการใหบริการชองทางเว็บไซต             
หลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. ตรวจสอบขอเท็จจริงท่ี มีอยูจริง เชน             
มี Wi-Fi  ใชงานจริงหรือไม หรือมีการใช
โปรแกรมอนุ มัติงานกอสรางจริงหรือไม              
เปนตน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 52   
3. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี  19 พฤษภาคม 
2546 เรื่อง การลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4 
/     ว 2929 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2550  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ด ว น ท่ี สุ ด  ท่ี  ม ท  0810.7/ว  4222            
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 

20. มีการใช เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) อยางนอย 1 กระบวนงาน 
2. จัดให มี Wi-Fi  หรืออินเทอรเน็ตภายใน
สำนักงาน/ท่ีทำการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือมีการใหบริการชำระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต 
3. มีการแจงผลการอนุ มัติผานระบบ SMS 
หรือระบบอ่ืนนอกจากนี้หรือมีการจองคิว
ขอรับบริการออนไลน 
4. มีการแจงเรื่องรองทุกข/รองเรียน ผาน
ระบบออนไลน เชน เว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนท อง ถ่ิน  , Line , Facebook  
เปนตน 
5. เครื่องมืออ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการ 4 - 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 - 2 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือชวย
ลดข้ันตอน เพ่ิมประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 



    
 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

21 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2 . โครงการ ท่ี มีการดำเนิ นการจริ งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. รายงานผลการดำเนินการท่ีเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพรเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน               
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง            
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2. แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2543 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ                
ให แก องค กรปกครองส วนท องถ่ิ น เรื่ อง                               
การทำความตกลงรวมมือกันจัดทำบริการ                 
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. หนังสือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
นร 0107/ว 4482 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 
2558 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

21. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบูรณาการ
(Integration) โครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น      
ตามอำนาจหน าท่ี  รวมกับองคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นอ่ืน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด านการจัดระเบี ยบชุมชน/สั งคม และ             
การรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน                 
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี              
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
1. ดำเนินการ 4 - 6 ขอ 
2. ดำเนินการ 2 - 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๒๕ 

 

หนวยท่ี 8  การปรับปรุงภารกิจ ตัวช้ีวัดท่ี 22 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
เปาหมาย : เพ่ือใหเกิดความถูกตอง ทันสมัย เปนธรรม คุมคา และมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :   1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                               โทร. 08 4941 5414 
  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
  3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
                                                                หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/ประกาศแตงตั้งคณะทำงาน 
2. รายงานการประชุมคณะทำงาน 
3. บันทึกเสนอผูบริหารทองถ่ินเอกสารแสดง
การขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังจากการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือ
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เสนอผูบริหารพิจารณา 
4. มีการเผยแพร เว็บ ไซตหลั กขององค กร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 52   
3. ระเบี ยบสำนั กนายกรัฐมนตรีว าด วยงาน                 
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0895.4/              
ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 ขอ 3   

22. ในระยะเวลา 3 ป ท่ีผานมา (2561 – 
2563) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงยกเลิก
ภารกิจ หรอืขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ               
มีการดำเนินการ ดังนี้   
1. มีการแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือ
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติเปนปจจุบัน 
2. มีการประชุมคณะทำงาน 
3. นำผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติเปนปจจุบัน 
4. มีการจัดทำรายงานประชุมตามรูปแบบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ   
5. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 3 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 – 2 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย :  
กรณีมีการดำเนินการทบทวนภารกิจแตไมมีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  ใหถือวาเปนการดำเนินการแลว ตามเกณฑ                       
การใหคะแนน 5 ขอ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 

คะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  



    
 

๒๖ 

 

หนวยท่ี 9  การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวช้ีวัดท่ี 23 - 24 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
จำนวน 10 คะแนน 
เปาหมาย : ใหจังหวัดกำหนดเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจงัหวัด (พ.ศ.2563)  
ซ่ึงอาจเปนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบาย
สำคัญของผูวาราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีการคาชายแดน ฯลฯ                    
(ระบุหัวขอนโยบาย การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการสนับสนุนและผลการดำเนินงาน )  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                             โทร. 08 4941 5414 
  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
  3. นายโสพรรณ สืบบุตร            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ           นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 5661 1731  
  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ       พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน โทร. 09 5669 3645 
                                                            หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
คำอธิบาย :    1.  ใหจังหวัดจัดทำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเปาหมายท่ีอธิบายขางตน ใหมีคะแนนรวมท้ังหมดเทากับ                 

10 คะแนน โดยกำหนดเปน 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน /เกณฑการใหคะแนน 5-3-1-0 
2. ตัวชี้วัดตองเปนภารกิจ อำนาจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท (องคการบริหารสวนจังหวัด/ 

เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล/เมืองพัทยา) 
      ตองสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร หรอือยางนอย (ถาไมมี) ตองสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรท่ี/ชื่อยุทธศาสตร ระบุดวย)   
2. แผนแมบทยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น/แผนยอย/แนวทางพัฒนา ระบดุวย)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี/ชื่อยุทธศาสตร ระบุดวย)   
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
5. แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (กลุมจังหวัด ประกอบดวยก่ีจังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตรท่ี/ชื่อยุทธศาสตร ระบุดวย) 
6. ยุทธศาสตรจังหวัด (ยุทธศาสตรท่ี/ชื่อยุทธศาสตร ระบุดวย)   
7. Sustainable Development Goals: SDGs (เปาหมาย/เปาประสงค/ตัวชี้วัดของเปาประสงค ระบุดวย)   

      ตัวอยางการรางตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอมูลการประสานหนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของ
เช น  ท่ี ท ำก า รป ก ค รอ งอ ำ เภ อ /จั งห วั ด 
สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพ้ืนท่ี 
2. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปาย แผนพับ 
เว็บไซต ภาพถาย วารสาร ใบปลิวจดหมายขาว 
3 . โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงเกณฑการ
ประเมินท่ีไดกำหนดไว...... 
4. รายงานผลการดำเนินการท่ีเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 

50 วรรค 2 

23. (ตัวอยาง)  
จำนวนกิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือ
กิจกรรมใหชัดเจน) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ (ตัวอยาง) 
1. มีการประสานขอมูลกับหนวยงานเก่ียวของ 
2 . มี ก ารรณ รงค ป ระช าสั ม พั น ธ เพ่ื อ ให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักเก่ียวกับ
โครงการท่ีดำเนินการ 
3. มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดำเนินโครงการ 
4. มีการฝกอบรมเก่ียวกับโครงการท่ี
ดำเนินการ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม 10 
คะแนนท่ีได  



    
 

๒๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

23 2. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
คำอธิบาย :   …………………………… 

เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการ 4 ขอ 
2. ดำเนินการ ๒ – ๓ ขอ 
3. ดำเนินการ ๑ ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการใด ๆ 
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        ตัวอยางการรางตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

24 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 
คำอธิบาย :  
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

24...............................................................
....................................................................
.................................................................... 
 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. 
2. 
3. 
4. 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. 
2. 
3. 
4. 
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หมายเหตุ  
1. องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ตองกำหนดใหมี 2 ตัวชี้วัดเทากัน แตการกำหนดตัวชี้วัดไม
เหมือนกันก็ไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 
2. เมืองพัทยา จะกำหนดเปนการเฉพาะก็ได หรือจะกำหนดเชนเดียวกับ องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/องคการบริหารสวน
จังหวัด ก็ได 
3. หามใชเกณฑคะแนน 5-0 ใหใช 5-3-1-0 เทานั้น 
4. หามมิใหประเมินประสิทธิภาพฯ เฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด ตองประเมินประสิทธิภาพฯ ในภาพรวมของจังหวัดท่ีสามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ไดทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
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