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ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
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การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

การปรับปรุง
ภารกิจ

การด�าเนินงานตามนโยบาย
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ (รวม ๒๓ ข้อ และตัวชี้วัดของจังหวัด ๑๐ คะแนน) ข้อ ๑ - ๒๓
จ�านวน ๑๑๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�าเนินการเพื่อประโยชน์สุข

              ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….

อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน

เมือง

พัทยา
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ๕ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๓. กำรจัดกำรข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. กำรบริกำรประชำชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๖. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๗. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘. กำรปรับปรุงภำรกิจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๙. กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของจังหวัด ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๒๒ ๒๓ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับกำรประเมิน

      ( ................................................................. )

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

ลงชื่อ                                           หัวหน้ำทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน

       (......................................................)           (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน

       (......................................................)           (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๓๐/๒๕

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ - ๖ จ�านวน ๖ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนพัฒนำท้องถ่ินได้ตำมมำตรฐำนในกำรบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์
สุขของประชำชนตำมวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

และคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(รำยงำนกำรประชมุสภำ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ส�ำหรบั
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล)

๒. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑.รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศกัรำช ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๒๕๓

๒. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ 
วรรคสอง

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑

๔. พระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มำตรำ ๔๕/๑ 

๕. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด ้วยกำรจัดท�ำ 
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๔ 

๖. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙

๗. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๘. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

๙. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวนัที ่๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารจดัท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และหรือ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. โครงกำรในแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) น�ำมำ
จำกปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของ
ประชำชน

๒. มกีำรประชมุประชำคมท้องถิน่ ตำมรปูแบบ 
ที่ท้องถิ่นเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมของท้องถิ่นนั้น

๓. มีกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำหรือทบทวนแผน
พัฒนำท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนกำร

๔. มีกำรเป ิดเผยแผนพัฒนำท ้อง ถ่ินทำง 
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบทั้ง ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : 
จัดท�ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนกำร คือกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗

๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 

หรือเพิ่มเติม  
๓. กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
๔. กำรโอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่/โอนเพ่ิม เปลีย่นแปลง

ค�ำชี้แจงงบประมำณ ส�ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารน�าโครงการ 
การบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
มาจัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย  
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ 

มำตรำ ๒๕๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวธิกีำรงบประมำณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘  
ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 

๓. ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงนิ กำรเบกิ
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

๔. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผน
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�ำนยิำม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ

กจิกรรมสำธำรณะร้อยละ ๓๐ ของโครงกำรขึน้ไป
๒. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ

กิจกรรมสำธำรณะร้อยละ ๒๐ ของโครงกำร  
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ของโครงกำร

๓. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะร้อยละ ๑๐ ของโครงกำร   
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของโครงกำร

๔. จ�ำนวนโครงกำรบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะน้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของ
โครงกำร 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. กรณวีสัด/ุครภุณัฑ์ ทีน่�ำไปด�ำเนนิกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ แต่มไิด้เขยีนเป็นโครงกำรให้นบัเป็น ๑ โครงกำร

หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงกำรที่ปรำกฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  

จะต้องมีกำรด�ำเนินกำรจริง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว

๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 

หรือเพิ่มเติม  
๓. กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 

๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๕๓/๑ 
๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๙ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
๔. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/

ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙
๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/

ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเช่ือมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่เชื่อมโยง
หรอืสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์จงัหวดั และน�ำไปจดั
ท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ๑๐ โครงกำร ขึ้นไป
๒. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ๕ โครงกำรขึ้นไป
๓. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด และน�ำไป
จัดท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ๓ โครงกำรขึ้นไป
๔. มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เชื่อมโยง 
หรือสอดคล้องกับยุทธศำสตร ์ จังหวัด และ 
น�ำไปจัดท�ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยน้อยกว่ำ  
๓ โครงกำร หรือแผนพัฒนำท ้อง ถ่ินไม่ม ี
ควำมเชื่อมโยงหรือสอดคล ้องยุทธศำสตร ์ 
กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย : 
๑. กรณวีสัด/ุครภุณัฑ์ ทีน่�ำไปด�ำเนนิกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ แต่มไิด้เขยีนเป็นโครงกำรให้นบัเป็น ๑ โครงกำร

หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๒. โครงกำรทีป่รำกฏในข้อบญัญติั/เทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีหรือเพิม่เตมิ กำรใช้เงนิสะสม/เงนิอดุหนนุเฉพำะกจิ จะต้องมี 

กำรด�ำเนินกำรจริง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว
๓. กำรเช่ือมโยง : เป็นกำรใช้ข้อมูลให้เข้ำด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงท่ีดี เกิดกำรติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน สอดกัน

ประสำนไม่ขัดกันไปด้วยกันได้

๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
๒. รำยงำนกำรประชุมสภำท้องถิ่น
๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๔. ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น โดยผู้บริหำรท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. กฎหมำยจัดต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ให้ดูในข้อ ๑)

๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผน
พฒันำท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐

๓. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ  ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ 

๔. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ 
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลมกีำร

รำยงำนผล และเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

๒. ผู ้บริหำรท้องถ่ินรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพฒันำท้องถ่ินของคณะกรรมกำรตดิตำมและ
ประเมินผล เสนอต่อสภำท้องถ่ินตำมระยะเวลำ 
ที่ก�ำหนด

๓. มีกำรประชุมสภำท้องถ่ินและสภำท้องถ่ิน
เสนอควำมเห็นท่ีได้จำกกำรประชุมสภำท้องถ่ิน 
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

๔. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินประชุม และ
ได้เสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมิน
ผล แผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

๕. มกีำรประกำศผลกำรตดิตำมและประเมนิผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นโดยผู้บริหำรท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบทั้ง ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร  ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล หรือ
ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลไม่เป็นไปตำม
ห้วงระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : 
๑. กรณีผู ้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลให้สภำท้องถ่ินภำยในเดือนธันวำคม                               

ให้ถือว่ำเป็นไปตำมกระบวนกำรแต่ ทั้งนี้ สภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินกำรต่อไปตำมปกติ
๒. ตำม ๑. เมือ่ผูบ้รหิำรท้องถิน่ส่งให้สภำท้องถิน่ภำยในเดอืนธนัวำคมแล้ว สภำท้องถ่ินไม่ประชมุเพือ่รบัทรำบและคณะกรรมกำรพฒันำ

ท้องถิ่นไม่ประชุมเพื่อรับทรำบภำยในเดือนกุมภำพันธ์ เกณฑ์กำรให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรประสำนแผนพฒันำ

ท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอ
๒. รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรประสำนแผนพฒันำ

ท้องถิ่นในระดับจังหวัด
๓. แผนพัฒนำท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๔. ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 

หรือเพิ่มเติม  
๕. กำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบญัญตักิ�ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย 

อ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มำตรำ ๑๗ (๑) 

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ 

๓. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๔. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

๕. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓ / 
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ 

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ที่ได ้
ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับอ�าเภอ/ระดับจังหวัด มาด�าเนินการ โดย
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม 
หรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป      
๒. ร้อยละ ๗๑.๐๐ - ๗๙.๙๙       
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๗๐.๙๙
๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณวีสัด/ุครภุณัฑ์ ทีน่�ำไปด�ำเนนิกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ แต่มไิด้เขยีนเป็นโครงกำรให้นบัเป็น ๑ โครงกำร

หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๒. โครงกำรที่ด�ำเนินกำรนั้นให้นับเฉพำะที่ได้ประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินในระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยน�ำมำเปรียบเทียบอัตรำส่วน  

กับโครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
๓. โครงกำรที่ปรำกฏในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีหรือเพิ่มเติมกำรใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จะต้องด�ำเนินกำร

จริง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเรียบร้อยแล้ว

๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ

หรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่แสดงถึงควำมเช่ือมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

๒. โครงกำร/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยที่แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๖๕

๒. พระรำชบญัญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๕

๖. องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ินมีการน�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
มาเป็นกรอบในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มโีครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถิน่

และข้อบญัญตัหิรอืเทศบัญญตังิบประมำณรำยจ่ำย
ทีแ่สดงให้เหน็ถึงควำมสมัพนัธ์กบัยทุธศำสตร์ชำติ 
๔ - ๖ ยุทธศำสตร์

๕

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๓. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๕๓/๑ 

๔. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๙

๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๖. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

๒. มโีครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ 
และข ้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ ่ำยท่ีแสดงให ้ เห็นถึงควำมสัมพันธ ์ กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒ - ๓ ยุทธศำสตร์

๓. มโีครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ 
และข ้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ ่ำยท่ีแสดงให ้ เห็นถึงควำมสัมพันธ ์ กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๑ ยุทธศำสตร์

๔. ไม่มโีครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน 
และข ้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยที่แสดงให ้ เห็นถึงควำมสัมพันธ ์กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงกำรให้นับเป็น                          

๑ โครงกำรหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รำยกำร แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๒. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ยทุธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพฒันำและเสรมิสร้ำงศกัยภำพคน ยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค 
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำต ิ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วนที่ ๒ การจัดท�าฐานข้อมูล ข้อ ๗ จ�านวน ๑ ข้อ

เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูทีน่่ำเชือ่ถอื ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั ครบถ้วน เพือ่เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำท้องถิน่

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มกีำรบนัทกึข้อมลูในระบบข้อมลูกลำงองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (INFO) ได้อย่ำงถูกต้องครบทุกด้ำน  
เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง และผ่ำนกำรรับรอง 
ควำมถูกต้องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ส�ำนักงำนส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่นจังหวัด 
เรียบร้อยแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล 
ตามฐานข้อมูลที่ส�าคัญตามกรอบระยะเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน :     
๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้ำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และผ่ำนกำรรับรองจำก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระดับจังหวัด (ส�ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น)
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้ำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. บนัทกึข้อมลูไม่ครบทกุด้ำน และไม่ผ่ำนกำรรบัรอง
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้ำน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
กำรบันทึกข้อมูลทั้ง ๘ ด้ำน ได้แก่ (๑) กำรจัดกำรภำยในและธรรมำภิบำล (๒) นวัตกรรมและกำรศึกษำ (๓) สำธำรณภัย (๔) โครงสร้ำง

พื้นฐำน (๕) บริหำรจัดกำรน�้ำ (๖) ศำสนำ สังคมและวัฒนธรรม (๗) สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (๘) เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อ ๘ - ๙ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรจัดกำรข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์และ
ควำมคำดหวังของสังคมและประชำชนในท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มกีำรมอบหมำยส�ำนัก/กอง/ฝ่ำย/เจ้ำหน้ำที่

รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐำนกำรรำยงำนผลให้ทรำบภำยใน 

๑๕ วัน
๔. เวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม 
๒๕๕๐ (มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๓. คู่มือหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร  
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอควำมเป็นธรรม 
ของกองกฎหมำยและระเบยีบท้องถิน่ กรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนำคม 
๒๕๖๒ (มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๘. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จดัท�ำบญัชรัีบเรือ่งรำวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ
ทุกเรื่อง ภำยใน ๑๕ วัน ร้อยละ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว
ร้องทุกข์ที่ปรำกฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

๒. จัดท�ำบัญชีรบัเรือ่งรำวร้องทุกข์/ร้องเรยีน และด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ภำยใน ๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรำกฏในบัญชี

๓. จดัท�ำบญัชรัีบเรือ่งรำวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ภำยใน ๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว  
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรำกฏในบัญชี

๔. จดัท�ำบญัชรีบัเรือ่งรำวร้องทกุข์/ร้องเรียน และด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ภำยใน ๑๕ วนั ต�ำ่กว่ำร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวน เรือ่งรำวร้อง
ทกุข์/ร้องเรยีนทีป่รำกฏในบัญชีหรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. กำรด�ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมำยถึง มีกำรจัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ  (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น  เร่ืองรำวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

ค�ำชมเชย สอบถำมหรอืร้องขอข้อมลูกำรร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภำพ และกำรให้บรกิำรของหน่วยงำน (๒) กำรร้องเรยีนเกีย่วกบัควำมโปร่งใส
ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น

๓. ค�ำร้องเรียน เป็นค�ำหรอืข้อควำมทีผู่ร้้องเรยีนกรอกตำมแบบฟอร์มทีศ่นูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน/ ร้องทกุข์ หรอืระบบกำรรบัค�ำร้องเรียนเอง  
มีแหล่งที่สำมำรถตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือมีนัยส�ำคัญที่เชื่อถือได้ 

๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่ำนผู้ก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ�ำเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย

๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มกีำรมอบหมำยส�ำนัก/กอง/ฝ่ำย/เจ้ำหน้ำที่

รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐำนกำรรำยงำนผลให้ทรำบภำยใน  

๑๕ วัน
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอหรือจังหวัด

๙. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด�ารง
ธรรมที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. จัดท�ำบัญชีรบัเรือ่งรำวร้องทุกข์/ร้องเรยีน และด�ำเนนิกำร
แก้ไขปัญหำ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบ 
ทุกเรื่อง ภำยใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำว
ร้องทุกที่ปรำกฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

๕
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ 
(มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๓. คู่มือหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร 
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอควำมเป็นธรรม  
ของกองกฎหมำยและระเบยีบท้องถิน่ กรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนำคม 
๒๕๖๒ (มำปรับใช้โดยอนุโลม)

๒. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ หรอืแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ ภำยใน 
๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำวร้องทุกข์
ที่ปรำกฏในบัญชี

๓. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ หรอืแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ ภำยใน 
๑๕ วัน อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องรำวร้องทุกข์
ที่ปรำกฏในบัญชี

๔. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ หรอืแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ประชำชนทรำบ ภำยใน 
๑๕ วัน ต�่ำกว่ำร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเร่ืองรำวร้องทุกข์ 
ที่ปรำกฏในบัญชี หรือ ไม่มีกำรด�ำเนินกำร ใด ๆ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. กำรด�ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมำยถึง มีกำรจัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ  

หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจำกศูนย์ด�ำรงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�ำอธิบำยประกอบในข้อ ๘ 

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ข้อ ๑๐ - ๑๒ จ�านวน ๓ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรจัดให้มีกำรบริกำรประชำชนท่ีเข้ำมำรับบริกำรในหน่วยงำน ได้อย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อสร้ำง 
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ประชำชนผู้รับบริกำรในแต่ละพื้นที่สำมำรถ ได้รับกำรบริกำร 
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมำตรฐำนเดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. กำรจัดสถำนที่ หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 

ตำมหัวข้อเกณฑ์กำรประเมินด้วยข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นและสำมำรถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง  
(เป็นที่ยอมรับได้)

๒. แบบค�ำร้อง ค�ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่บริกำร 
ล่วงเวลำ/พกัเทีย่ง หรอืวนัหยดุรำชกำร หลกัฐำน
กำรใช้บริกำรในช่วงเวลำดังกล่ำว 

๓. ตรวจสอบสัญญำณ wifi ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรจัดมุมอินเตอร์เน็ต 

๔. เอกสำรประเมินควำมพึงพอใจ ฯลฯ

๑๐. การอ�านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 
เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู ้รับบริการและ 
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. มีเก้ำอี้รองรับประชำชนผู้รับบริกำรอย่ำงเพียงพอ
๒. มีป้ำย/สัญลักษณ์บอกทิศทำงหรือต�ำแหน่งในกำร 

เข้ำถึงจุดให้บริกำรได้อย่ำงสะดวก และชัดเจน รวมทั้งที่ตั้ง
ของจุดให้บริกำร

๓. มกีำรออกแบบผงังำนและระบบกำรให้บรกิำรระหว่ำง 
“จุดก่อนเข้ำสู่บริกำร” และ “จุดให้บริกำร” ท่ีอ�ำนวย 
ควำมสะดวกทั้งส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชน

๔. มีกำรจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงเป็นธรรม 
หรือใช้แอพพลิเคชั่น (Application)

๕. มีจุดแลกรับในกำรช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
เช่น คัดกรองผู้ให้บริกำร ให้ค�ำแนะน�ำในกำรขอรับบริกำร
หรือช่วยเตรียมเอกสำรพร้อมแบบค�ำร้องพร้อมท้ังตัวอย่ำง
กำรกรอกข้อมูล

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรฐำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ
๒. มำตรฐำนกำรควบคุมอำคำร
๓. มำตรฐำนกำรพฒันำและสงเครำะห์ผูพ้กิำร
๔. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ
๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๘

๖. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษำยน 
๒๕๔๙

๖. มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร หรือตำมเวลำ 
ที่สอดคล้องกับผลส�ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ในพื้นที่(มีบริกำรล่วงเวลำ/พักเที่ยง หรือวันหยุดรำชกำร)

๗. ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
๘. มีจุดบริกำรน�้ำดื่มสะอำดเพื่อบริกำรประชำชนรองรบั

บรกิำรประชำชนอย่ำงเพียงพอ
๙. มีกำรออกแบบสถำนท่ีค�ำนึงถึงผู้พิกำร สตรีมีครรภ์ 

และผู้สูงอำยุ
๑๐. ในจุดท่ีส�ำคัญอันตรำยมีกำรออกแบบหรือให้สำมำรถ
มองเหน็ได้ชดัเจนตำมหลกัสำกล ทัง้ขณะยนืหรอืรถล้อเลือ่น 
หรือมีขนำดและพื้นที่ใช้งำนสะดวกต่อกำรเอื้อมจับ
๑๑. มีกำรจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ ณ จุดรับบริกำร
และภำยในส�ำนักงำน หรือ ที่ท�ำกำร
๑๒. มีจุดประเมินผลควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำร 
ในรูปแบบท่ีง่ำยและสะดวกต่อผู้ให้บริกำร โดยค�ำนึงถึง 
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback) 
เกณฑ์การให้คะแนน :    
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๑๒ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๑๐ – ๑๑ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๘ - ๙ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๘ ข้อ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
ในกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ำมีกำรด�ำเนินกำรจริงในห้วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 

อำจเกิดจำกกำรค้นหำร่องรอยที่เกิดขึ้นมำแล้ว หรือสุ่มสอบถำมจำกประชำชนผู้มำรับบริกำร อย่ำงน้อย ๔ คน

๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. คู่มือส�ำหรับประชำชนที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
๒. ตรวจสอบสัญญำณ wifi ขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดมุมอินเตอร์เน็ต 
๓. เอกสำรประเมินควำมพึงพอใจ 
๔. ตรวจสอบกำรให้บริกำรช่องทำงเว็บไซต์             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/Facebook/Line
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๘

๑๑. ช ่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือ 
ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดท�ำและเผยแพร่คู ่มือส�ำหรับประชำชน 
ครบถ้วน ทุกกระบวนงำนให้บริกำรที่เป็นปัจจุบัน และ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม
๓. มีกล่อง/ตู ้รับฟังควำมคิดเห็น อย่ำงน้อยสำมจุด  

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ำกับจุดที่ตั้ง  
(ชุมชน/หมูบ้่ำน) หรอืมตีู ้ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และสรุปผลข้อมูลที่ได้จำกตู้ ปณ. ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ

๔. มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น หรือกำรประชำคม
ท้องถิ่น และน�ำข้อมูลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำ 
แก้ปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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และแสดงผลกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้สำธำรณชน
รับทรำบทำงเว็บไซต ์หลักขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหำคม ๒๕๕๘

๕. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น  
ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๔๕๑ ลงวันท่ี ๒๘  
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

๖. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวนัที ่๔ กมุภำพันธ์ ๒๕๕๘

๗. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น                 
ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวนัที ่๒๐ เมษำยน ๒๕๔๙

๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/  
Facebook/Line

๖. โทรศพัท์สำยด่วนหรือสำยตรงถงึผูบ้รหิำรท้องถิน่

เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ด�ำเนินกำร ๕ - ๖ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : ๑. โทรศัพท์สำยด่วน เช่น ๑๖๖๙ หรือสำยตรงถึงผู้บริหำรท้องถิ่น อำจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น  
                   (ระบุให้ชัดเจนว่ำโทรศัพท์สำยด่วนนั้นคือเลขหมำยใด หรือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบ)

๒. กำรเผยแพร่ หมำยถึง กำรเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสำร ติดประกำศที่ส�ำนักงำน/ที่ท�ำกำร หรือเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐำนแบบประเมินควำมพึงพอใจ
๒ . รำยงำนผลกำรประ เมินควำมพึ งพอใจ  

ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
๓. เอกสำรหรือรำยกำรหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์  

ทีแ่สดงให้เห็นถงึกำรให้คะแนนและแสดงควำมคดิเหน็
ของประชำชน เพื่อให้มีกำรปรับปรุงบริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในกำรบริกำรประชำชน

๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ 

๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวำคม ๒๕๖๑

๑๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Citizen Feedback)
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชน  
ณ จุดบริกำร

๒. มีกำรประมวลผลเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
๓. มีผลประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐
๔. มีกำรให้คะแนนและแสดงควำมคิดเห็นของ

ประชำชน เพื่อให้มีกำรปรับปรุงบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีกำรใช้อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) อย่ำงน้อย ๑ กระบวนงำน

๖. มีกำรแสดงผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำร ๔ – ๖ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อหรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓ - ๑๔ จ�านวน ๒ ข้อ

เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ  

เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสและกำรบริหำรงำนที่ดี

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รำยงำนระดับหน่วยงำนของรัฐ ตำมแบบ      

ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖
๒. หนังสือน�ำส่งรำยงำนให้ผู้ก�ำกับดูแล

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส�ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

  

๑๓. การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับ 
หน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔  
แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖ 
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนนิกำรตำมแบบท่ีก�ำหนดครบถ้วนและรำยงำน
ผู้ก�ำกับดูแลภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด 

๒. ด�ำเนนิกำรตำมแบบทีก่�ำหนดครบถ้วนแต่รำยงำน
ผู้ก�ำกับดูแลเกินระยะเวลำที่ก�ำหนด

๓. ด�ำเนินกำรตำมแบบที่ก�ำหนดครบถ้วนแต่ไม่
รำยงำนผู้ก�ำกับดูแล 

๔. ไม่ได้ด�ำเนนิกำรหรอืด�ำเนนิกำรตำมแบบทีก่�ำหนด
ไม่ครบถ้วน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. แบบรายงาน (แบบที่ก�าหนด)

๑.๑ แบบ ปค.๑ คือ หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
๑.๒ แบบ ปค.๔ คือ รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
๑.๓ แบบ ปค.๕ คือ รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
๑.๔ แบบ ปค.๖ คือ รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภำยใน 

หรือไม่ได้มอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่ต้องจัดท�ำแบบ ปค.๖)
๒. การจัดส่งรายงาน (ระยะเวลาที่ก�าหนด)

๒.๑ กรณี องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เทศบำลต�ำบล จัดส่งให้นำยอ�ำเภอ เพื่อให้คณะกรรมกำรที่นำยอ�ำเภอจัดให้มีขึ้นด�ำเนินกำร
รวบรวมและสรุปเป็นรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ และส่งให้ส�ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ

๒.๒ กรณี เทศบำลเมือง/เทศบำลนคร/องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด ภำยใน  
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ

๒.๓ กรณี เมืองพัทยำ จัดส่งให้ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ

๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมลูอตัรำก�ำลงัต�ำแหน่งนกัวชิำกำรตรวจสอบ

ภำยใน (กรณมีผีูด้�ำรงต�ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยใน)
๒. ค�ำส่ังมอบหมำยให้มผีูป้ฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบ

ภำยใน (กรณไีม่มผีูด้�ำรงต�ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยใน) 
๓. แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี
๔. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มผีูต้รวจสอบภายใน
หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ 
ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบภำยในหรือมอบ
หมำยให้มีผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู ้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำ
แผนกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปตำม
แผนท่ีได้รับอนุมัติ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบครบ
ถ้วน ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

๕
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 

ตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. หลักเกณฑ ์กระทรวงกำรคลั งว ่ ำด ้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ภำยในส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มีผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบภำยในหรือมอบ
หมำยให้มีผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู ้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำ
แผนกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปตำม
แผนท่ีได้รับอนุมัติ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบครบ
ถ้วน แต่เกินระยะเวลำที่ก�ำหนด

๓. มีผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบภำยในหรือมอบ
หมำยให้มีผู ้ปฏิบัติหน้ำท่ีผู ้ตรวจสอบภำยใน จัดท�ำ
แผนกำรตรวจสอบและปฏบัิตงิำนตรวจสอบเป็นไปตำม
แผนที่ได้รับอนุมัติ 

๔. ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในและไม่ได้
มอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ระยะเวลำที่ก�ำหนด)

๑. กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนวนัที ่๑๔ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑ 
ให้ด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปจนกว่ำจะแล้ว
เสร็จตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังฯ ข้อ ๒๓

๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรท้องถิ่น ภำยในเวลำอันสมควรหรืออย่ำงน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วเสร็จตำมแผน

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๑๕ - ๑๗ จ�านวน ๓ ข้อ

เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรงำน ที่มำจำกกำรบริหำรงำนที่เข้มแข็ง และมีควำมโปร่งใส

หมวดย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือ/เอกสำร เป็นข้อตกลงในกำรปฏิบัติ

รำชกำร
๒. มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
๓. มีเอกสำรกำรลงนำมของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก/

กอง/ฝ่ำย และข้ำรำชกำร พนกังำนจ้ำง ลกูจ้ำงประจ�ำ 
ได้ลงนำมทรำบทุกคน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๑๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการจัดท�า
ข้อตกลง ในการปฏิบตัริาชการระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดท�ำข้อตกลงครบทุกส่วนรำชกำร
๒. มีกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงครบทุกส่วนรำชกำร
๓. มีกำรจัดท�ำและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
๔. มีกำรลงนำมครบถูกต้อง และมีข้ำรำชกำร 

พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำงประจ�ำ ได้ลงนำมทรำบทุกคน

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร  

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :
ตรวจสอบหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรหรือไม่ โดยอำจน�ำ 

ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรมำเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี

๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑ . ค� ำสั่ ง /ประกำศแต ่ ง ต้ั งคณะกรรมกำร 

ประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภำคประชำชน  
ภำคเอกชน ร่วมเป็นกรรมกำรที่เป็นปัจจุบัน

๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมนิผลฯ
๓ . ร ำย ง ำนผลกำรประ เมิ นผลและ เสนอ              

แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้ครบ
ทั้ง ๔ ด้ำน 

๔. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำผลกำรประเมินและ 
สัง่กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขและพฒันำกำรปฏบิติังำน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/            
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๑๖. มกีารวเิคราะห์และสรปุผลการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอก 
ร่วมเป็นกรรมการ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิผลตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง ท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. จดัประชมุคณะกรรมกำรฯเพือ่พจิำรณำผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้ำน 
เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ (๒) คุณภำพ 
ของบริกำร (๓) ควำมคุ ้มค ่ำของภำรกิจ และ  
(๔) ควำมพึงพอใจของประชำชน

๓. มีกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
๔. เสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
คณะกรรมกำรประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรประชุม 

อย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้งแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย  
หรือยุติกำรด�ำเนินกำร

หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนนกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ปี ๒๕๖๑ เทียบกับ  
ปี ๒๕๖๒
สูตรค�านวน
ใช้คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๒ - คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๑

๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA 
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน LPA  
ด้ำนที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้ำนที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

๕

๓

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวนัที ่๑๑ มถินุำยน ๒๕๖๒

๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน 
LPA ด้ำนที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป

๔. ต�่ำกว่ำร้อยละ ๑.๐๐ หรือคะแนน LPA ด้ำนที่ 
๑ – ๕ ต�่ำกว่ำที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๑

๐

ค�าอธิบาย : ๑. คะแนนเฉลี่ย หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้ำนที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่ำนมำได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมำกกว่ำ และปีงบประมำณที่ตรวจประเมิน  

                      ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณีคะแนนไม่เพิ่มข้ึน แต่ในปีที่ผ่ำนมำได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือมำกกว่ำ และปีงบประมำณตรวจประเมิน  

                      ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ ๕.๐๐ หรือเท่ำใดก็ตำม หำกเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อ ๑๘ - ๒๐ จ�านวน ๓ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนเพิ่มขึ้นโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรลดขั้นตอนกำรใช้เทคโนโลยีกำร
ให้บริกำรเชิงรุก กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือหรอืค�ำสัง่มอบอ�ำนำจพร้อมบญัชกีำรมอบอ�ำนำจ

แนบท้ำย (ไม่ใช่ค�ำสั่งรักษำรำชกำรแทน) ที่เป็นปัจจุบัน 
๒. กำรมอบอ�ำนำจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อ

ประชำชนและเป็นอ�ำนำจของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓. จ�ำนวนหรอืร้อยละของหนงัสอื หรอืค�ำส่ังมอบอ�ำนำจ 
ที่ปฏิบัติจริงโดยกำรลงนำมของผู ้ ได ้รับมอบอ�ำนำจ  
อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐

๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๒  

๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖  
เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพื่อประชำชน

๔. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘

๕. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๐

๑๘. การมอบอ�านาจการตัดสินใจ เพ่ือปฏิบัติ
ราชการ
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรมอบอ�ำนำจท�ำเป็นหนังสือ/ค�ำสั่งระบุ 
ชื่อผู้รับมอบอ�ำนำจชัดเจน 

๒. มหีลกัฐำนผู้รบัมอบอ�ำนำจใช้อ�ำนำจท่ีได้รบั
๓. มีกำรแจ้งเวียนให้ข ้ำรำชกำร/พนักงำน 

ส่วนท้องถิน่รบัทรำบ และลงลำยมอืรบัทรำบทกุคน
๔. มกีำรประกำศให้ประชำชนทรำบในทีเ่ปิดเผย
๕. มีกำรปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบอ�ำนำจจริง

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร 
มอบอ�ำนำจ

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :
๑. ส�ำหรับกำรมอบอ�ำนำจของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�ำเป็นค�ำส่ัง 

และประกำศให้ประชำชนทรำบ
๒. กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย หลักควำม

โปร่งใสและหลักควำมคุ้มค่ำ

๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มแีละใช้อปุกรณ์อ่ำนบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) ในกำรบริกำรประชำชน
๒. ตรวจสอบกำรให้บริกำรช่องทำงเว็บไซต์หลักของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี wifi ใช้งำน

จริงหรือไม่ หรือมีกำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำนก่อสร้ำงจริง
หรือไม่ เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๒  

๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖  
เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพื่อประชำชน

๔. หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๐ 

๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑

๑๙. มี การใช ้ เทคโนโล ยีสารสนเทศหรื อ
โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรใช้อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) อย่ำงน้อย ๑ กระบวนงำน

๒. มีกำรให้บริกำรช�ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต
๓. จัดให ้มี  wifi หรืออินเตอร ์ เน็ตภำยใน

ส�ำนักงำน/ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีกำรใช้โปรแกรมอนุมัติงำนก่อสร้ำง
๕. มีกำรแจ้งผลกำรอนุมัติผ่ำนระบบ SMS หรือ

ระบบอื่นนอกจำกนี้
๖. มีกำรจองคิวขอรับบริกำรออนไลน์
๗. มีกำรแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่ำนระบบ

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น, Line , Facebook เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำร ๖ – ๗ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๔ – ๕ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือโทรคมนำคมตำมควำมเหมำะสมและงบประมำณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วย 

ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภำพ และประหยัดค่ำใช้จ่ำย

๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรทีเ่สนอต่อผูบ้รหิำรท้องถิน่

เพื่อทรำบ
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบญัญตักิ�ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย 

อ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารบรูณาการ 
(Intergration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ�านาจหน้าที ่ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๒. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
๓. ด ้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๔. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒. แผนปฏบิติักำรก�ำหนดขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ง กำรท�ำควำมตกลงร่วมมอื
กนัจดัท�ำบรกิำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘

๔. หนังสอืส�ำนกัปลดัส�ำนักนำยกรฐัมนตร ีที ่นร ๐๑๐๗/ 
ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘

๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม

๖. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๖ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๕ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ
๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๓  ข้อ 

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณโีครงกำรทีห่น่วยงำนของรฐัจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�ำเนนิกำร และโครงกำรทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อดุหนนุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงำนอืน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ได้มส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิกำร ไม่น�ำมำนบัเป็นคะแนน
๒. หน่วยงำนอื่น ๆ ให้หมำยควำมรวมถึง หน่วยงำนที่มิใช่รำชกำร เช่น ภำคเอกชน องค์กรภำคประชำชน ฯลฯ
๓. กำรนับจ�ำนวนด้ำน ให้นับอย่ำงน้อย ๑ โครงกำร หรือ ๑ กิจกรรมต่อ ๑ ด้ำน 

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ข้อ ๒๑ จ�านวน ๑ ข้อ

เป้ำหมำย : เพือ่ให้เกดิควำมถูกต้อง ทนัสมยั เป็นธรรม คุ้มค่ำ และมปีระสทิธภิำพในกำรปฏบัิตภิำรกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งคณะท�ำงำน
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะท�ำงำน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเอกสำรแสดง

กำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนหลงัจำกกำรพิจำรณำ
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ 
หรอืข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติ เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ

๔. เวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑

๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มำตรำ ๕๒  

๓. ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน                 
สำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๔. หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๙๕.๔/ 
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อ ๓  

๒๑. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้ 

๑. มีกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนพิจำรณำทบทวนปรับปรุง 
เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิภำรกจิหรอืข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัิ
เป็นปัจจุบัน

๒. มีกำรประชุมคณะท�ำงำน
๓. มีกำรจัดท�ำรำยงำนประชุมตำมรูปแบบระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
๔. น�ำผลกำรประชุมมำทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

หรอืยกเลกิภำรกจิหรอืข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัเิป็นปัจจบุนั
๕. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนนิกำร ๑ – ๒ ข้อ หรือไม่มกีำรด�ำเนนิกำร

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย : 
กรณีมีกำรด�ำเนินกำรทบทวนภำรกิจแต่ไม่มีภำรกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ ให้ถือว่ำเป็นกำรด�ำเนินกำรแล้ว 

ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ๕ ข้อ

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๙ การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒ - ๒๓ จ�านวน ๒ ข้อ

เป้ำหมำย : ให้จงัหวดัก�ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยของจังหวดั (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึง่อำจเป็นกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย

รฐับำล กระทรวงมหำดไทย ยทุธศำสตร์กำรพฒันำกลุม่จงัหวดั แผนพฒันำจงัหวดั นโยบำยส�ำคญัของผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั หรอืนโยบำยกำรพฒันำ

พืน้ท่ีเฉพำะ เช่น พืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิ พ้ืนทีก่ำรค้ำชำยแดน ฯลฯ (ระบุหวัข้อนโยบำย กำรด�ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำร

สนบัสนนุและผลกำรด�ำเนินงำน)

ค�าอธิบาย : ๑. ให้จังหวัดจัดท�ำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตำมเป้ำหมำยที่อธิบำยข้ำงต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ำกับ ๑๐ คะแนน 

      โดยก�ำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์กำรให้คะแนน ๕-๓-๑-๐

  ๒. ตัวช้ีวดัต้องเป็นภำรกิจ อ�ำนำจ หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภท (องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั/เทศบำล/

      องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล/เมืองพัทยำ)

ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 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)  

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมลูกำรประสำนหน่วยงำนอืน่ ทีเ่กีย่วข้องเช่น 

ทีท่�ำกำรปกครองอ�ำเภอ/จังหวดั สำธำรณสขุอ�ำเภอ/
จังหวัด สถำนีต�ำรวจในพื้นที่

๒. ส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เช่น ป้ำย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภำพถ่ำย วำรสำร ใบปลิว จดหมำยข่ำว

๓. โครงกำร/กจิกรรมทีแ่สดงถึงเกณฑ์กำรประเมนิ
ที่ได้ก�ำหนดไว้......

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๒๒. (ตัวอย่าง) จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการในโครงการ (ระบุโครงการ
หรือกิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�าเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)

๑. มีกำรประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง
๒. มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ประชำชนใน

พื้นที่เกิดควำมตระหนักเกี่ยวกับโครงกำรที่ด�ำเนินกำร
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำร
๔. มกีำรฝึกอบรมเก่ียวกับโครงกำรท่ีด�ำเนนิกำร

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ

๕
๓
๑
๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ 

วรรค ๒
๒. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๕/๑
๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑
๔. หนังสือ...................................

ค�าอธิบาย : ……………………………

สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)  

๒. แผนแม่บทยุทธศำสตร์ชำติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทำงพัฒนำ ระบุด้วย)  

๓. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)  

๔. นโยบำยกระทรวงมหำดไทย

๕. แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)

๖. ยุทธศำสตร์จังหวัด (ยุทธศำสตร์ที่/ชื่อยุทธศำสตร์ ระบุด้วย)  

๗. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้ำหมำย/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้ำประสงค์ ระบุด้วย)

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ข้อ ๑ - ๒๓

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนแผนพัฒนำท้องถิ่น กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำยช�ำนำญ มีข�ำ                   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนกลุ่มงำนแผนพัฒนำท้องถิ่น โทร. ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑

                  ๒. นำยโสพรรณ สืบบุตร              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๙๔ ๔๙๓ ๔๒๖๘

                  ๓. ว่ำที่ร้อยโทกมลกำจ รุ่งปิ่น        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓  

หน่วยที่ ๑  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ ๖

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และนโยบำย กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำยกฤษดำ สมประสงค์           ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และนโยบำย โทร. ๐๖๓ ๑๙๖ ๕๓๓๘

                  ๒. นำยเชำวรัตน์ กระบัตร            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๖๓ ๘๙๘ ๗๙๘๗

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

หน่วยที่ ๒  การจัดท�าฐานข้อมูล  ข้อ ๗

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสำววรรณภำ ขันติสมบูรณ์   ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศท้องถิ่น  โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘

                  ๒. นำยธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม     หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศ โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๗๖

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗ - ๙

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อ ๘-๙

หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ข้อ ๑๐-๑๒

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๑๕-๑๗

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อ ๑๘-๒๐

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ข้อ ๒๑

หน่วยที่ ๙ การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒-๒๓

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสำวลัดดำวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น 

                                                             โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔

                  ๒. นำยสุริยะ หินเมืองเก่ำ            หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕

                  ๓. นำยไพศำล พันธุระ                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒

                  ๔. นำงสำวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

หน่วยที่ ๕  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓-๑๔

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองตรวจสอบระบบกำรเงินบัญชีท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงชบำไพร ชุนถนอม           ผู้อ�ำนวยกำรกองตรวจสอบระบบกำรเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕

                  ๒. นำงสำวพรพิชชำ พำนแก้ว      ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒

                                                           โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕




