แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัด

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
การจัดท�ำ
ฐานข้อมูล

การปรับปรุง
ภารกิจ

การจัดการข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
การบริการ
ประชาชน
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ (รวม ๒๓ ข้อ และตัวชี้วัดของจังหวัด ๑๐ คะแนน) ข้อ ๑ - ๒๓
จ�ำนวน ๑๑๕ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดท�ำฐานข้อมูล
๓. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๔. การบริการประชาชน
๕. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๘. การปรับปรุงภารกิจ
๙. การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๕
๖
๕
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒๒ ๒๓ ๒๒

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๕
๑
๒
๓
๒
๓
๓
๑
๒
๒๒

ข้อ
๕
๑
๒
๓
๒
๓
๓
๑
๒
๒๒

คะแนนที่ได้

ข้อ คะแนน ร้อยละ
๕
๑
๒
๓
๒
๓
๓
๑
๒
๒๒

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

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

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๐/๒๕

หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ - ๖ จ�ำนวน ๖ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดท�ำแผน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และหรือ
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำหรับ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนต�ำบล)
๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) น�ำมา
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
จากปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประชาชน
มาตรา ๒๕๓
๒. มีการประชุมประชาคมท้องถิน่ ตามรูปแบบ
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ที่ท้องถิ่นเห็นว่ามีความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น
วรรคสอง
๓. มี ก ารด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ หรื อ ทบทวนแผน
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร พัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนการ
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๔. มี ก ารเปิ ด เผยแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทาง
๔. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔๕/๑
๕. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ เกณฑ์การให้คะแนน :
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๓ - ๔ ข้อ
๕
๓
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๔
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๐
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
จัดท�ำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนการ คือการด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗
๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการน�ำโครงการ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ การบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
มาจัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย
๒. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี
หรือเพิ่มเติม
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. การโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิม่ เปลีย่ นแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณ ส�ำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๕
มาตรา ๒๕๐
กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐ ของโครงการขึน้ ไป
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ ๒. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๓
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่ เติม กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐ ของโครงการ
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ของโครงการ
ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒
๓. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๑
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐ ของโครงการ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม ๔. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๐
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
โครงการ
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน
พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ค�ำนิยาม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มไิ ด้เขียนเป็นโครงการให้นบั เป็น ๑ โครงการ
หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จะต้องมีการด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๓. แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามเชื่ อ มโยงหรื อ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด กั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
หรือเพิ่มเติม
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เชื่อมโยง ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด และน�ำไปจัด
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ ขึ้นไป
๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๓/๑ ๒. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เชื่อมโยง ๓
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึ้นไป
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ๓. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เชื่อมโยง ๑
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึ้นไป
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ๔. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๐
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และ
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
น� ำ ไปจั ด ท� ำ เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยน้ อ ยกว่ า
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๓ โครงการ หรื อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไม่ มี
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ความเชื่ อ มโยงหรื อ สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ การพั ฒ นาจั ง หวั ด กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มไิ ด้เขียนเป็นโครงการให้นบั เป็น ๑ โครงการ
หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
๒. โครงการทีป่ รากฏในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีหรือเพิม่ เติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องมี
การด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓. การเชื่อมโยง : เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน สอดกัน
ประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้
๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
๑. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการ
๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๑. กฎหมายจั ด ตั้ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๒. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
(ให้ดูในข้อ ๑)
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผน แผนพัฒนาท้องถิน่ ของคณะกรรมการติดตามและ
พัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�ำหนด
ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐
๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม และ
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๕
๓
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการติดตามและประเมินผล หรือ ๐
ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณี ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น ภายในเดื อ นธั น วาคม
ให้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ๑. เมือ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ส่งให้สภาท้องถิน่ ภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิน่ ไม่ประชุมเพือ่ รับทราบและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ประชุมเพื่อรับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�ำโครงการ
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ที่ได้
ท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด
ระดับอ�ำเภอ/ระดับจังหวัด มาด�ำเนินการ โดย
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/เพิ่มเติม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
หรื อ เงิ น นอกงบประมาณ ในปี ง บประมาณ
๔. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
หรือเพิ่มเติม
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕
๓
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย ๒. ร้อยละ ๗๑.๐๐ - ๗๙.๙๙
๑
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๗๐.๙๙
๐
มาตรา ๑๗ (๑)
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /
ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มไิ ด้เขียนเป็นโครงการให้นบั เป็น ๑ โครงการ
หรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
๒. โครงการที่ด�ำเนินการนั้นให้นับเฉพาะที่ได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยน�ำมาเปรียบเทียบอัตราส่วน
กับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติมการใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องด�ำเนินการ
จริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารน� ำ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
หรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับ มาเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
๒. โครงการ/กิ จ กรรมในข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๕
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
มาตรา ๖๕
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั ยุทธศาสตร์ชาติ
๒. พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔ - ๖ ยุทธศาสตร์
มาตรา ๕
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๓
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒ - ๓ ยุทธศาสตร์
๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๑
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ยุทธศาสตร์
๔. ไม่มโี ครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๐
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น
๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วนที่ ๒ การจัดท�ำฐานข้อมูล ข้อ ๗ จ�ำนวน ๑ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดท�ำฐานข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาท้องถิน่
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล
มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง ตามฐานข้อมูลที่สำ� คัญตามกรอบระยะเวลา
ส่วนท้องถิ่น (INFO) ได้อย่างถูกต้องครบทุกด้าน เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และผ่ า นการรั บ รอง ๑. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๕
ความถูกต้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจาก องค์กรปกครอง
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ส่วนท้องถิ่น และระดับจังหวัด (ส�ำนักงานส่งเสริมการ
เรียบร้อยแล้ว
ปกครองท้องถิ่น)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๓
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจากองค์กรปกครอง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข ส่วนท้องถิ่น
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. บันทึกข้อมูลไม่ครบทุกด้าน และไม่ผา่ นการรับรอง ๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๔. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๘ ด้าน
ค�ำอธิบาย :
การบันทึกข้อมูลทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการภายในและธรรมาภิบาล (๒) นวัตกรรมและการศึกษา (๓) สาธารณภัย (๔) โครงสร้าง
พื้นฐาน (๕) บริหารจัดการน�้ำ (๖) ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม (๗) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (๘) เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อ ๘ - ๙ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และ
ความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครอง
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่นที่ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วง
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและด�ำเนินการ ๕
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๑๕ วัน
ทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ ๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ๓. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและด�ำเนินการ ๑
ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๒๕๕๐ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ๔. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ ๐
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
การปกครองท้ อ งถิ่ น ผลิ ต เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ภายใน ๑๕ วัน ต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวน เรือ่ งราวร้อง
๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
ทุกข์/ร้องเรียนทีป่ รากฏในบัญชีหรือไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
ค�ำอธิบาย :
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ค�ำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกีย่ วกับความโปร่งใส
ของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�ำร้องเรียน เป็นค�ำหรือข้อความทีผ่ รู้ อ้ งเรียนกรอกตามแบบฟอร์มทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน/ ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค�ำร้องเรียนเอง
มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�ำคัญที่เชื่อถือได้
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ�ำเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด�ำรง
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ ธรรมที่ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วง
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการ ๕
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๑๕ วัน
ทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว
๔. ข้อมูลศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอหรือจังหวัด ร้องทุกที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนินการแก้ไข ๓
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ปรากฏในบัญชี
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๓. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนินการแก้ไข ๑
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ ที่ปรากฏในบัญชี
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ๔. จัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และด�ำเนินการแก้ไข ๐
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน
การปกครองท้ อ งถิ่ น ผลิ ต เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ๑๕ วัน ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีการด�ำเนินการ ใด ๆ
ค�ำอธิบาย :
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ด�ำรงธรรม ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. ดูค�ำอธิบายประกอบในข้อ ๘
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน ข้อ ๑๐ - ๑๒ จ�ำนวน ๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่สามารถ ได้รับการบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐. การอ�ำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
๑. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ป ระโยชน์ สุ ข ของประชาชนผู ้ รั บ บริ ก ารและ
ตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วยข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(เป็นที่ยอมรับได้)
๑. มีเก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
๒. แบบค� ำ ร้ อ ง ค� ำ สั่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก าร ๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต�ำแหน่งในการ
ล่วงเวลา/พักเทีย่ ง หรือวันหยุดราชการ หลักฐาน เข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้งที่ตั้ง
การใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
ของจุดให้บริการ
๓. ตรวจสอบสั ญ ญาณ wifi ขององค์ ก ร ๓. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่าง
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมอินเตอร์เน็ต “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ�ำนวย
๔. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
ความสะดวกทั้งส�ำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
๔. มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
หรือใช้แอพพลิเคชั่น (Application)
๕. มีจุดแลกรับในการช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค�ำแนะน�ำในการขอรับบริการ
หรือช่วยเตรียมเอกสารพร้อมแบบค�ำร้องพร้อมทั้งตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
๒. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
๓. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผพู้ กิ าร
๔. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มี ก ารให้ บ ริ ก ารนอกเวลาราชการ หรื อ ตามเวลา
ที่สอดคล้องกับผลส�ำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
ในพื้นที่(มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
๗. ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
๘. มีจุดบริการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชนรองรับ
บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
๙. มีการออกแบบสถานที่ค�ำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์
และผู้สูงอายุ
๑๐. ในจุดที่ส�ำคัญอันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนตามหลักสากล ทัง้ ขณะยืนหรือรถล้อเลือ่ น
หรือมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ
๑๑. มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ จุดรับบริการ
และภายในส�ำนักงาน หรือ ที่ท�ำการ
๑๒. มี จุ ด ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจ ณ จุ ด ให้ บ ริ ก าร
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ โดยค�ำนึงถึง
ผลสะท้อนกลับ (Citizen Feedback)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๑๒ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๑๐ – ๑๑ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๘ - ๙ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๘ ข้อ
๐

ค�ำอธิบาย :
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ามีการด�ำเนินการจริงในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา
อาจเกิดจากการค้นหาร่องรอยที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือสุ่มสอบถามจากประชาชนผู้มารับบริการ อย่างน้อย ๔ คน
๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑. ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายเพื่ อ อ� ำ นวย
๑. คู่มือส�ำหรับประชาชนที่องค์กรปกครอง ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือ
ส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบสั ญ ญาณ wifi ขององค์ ก ร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดมุมอินเตอร์เน็ต มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ และเผยแพร่ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชน
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ ครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบัน และ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /Facebook/Line เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกใน ๓. มี ก ล่ อ ง/ตู ้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น อย่ า งน้ อ ยสามจุ ด
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ำกับจุดที่ตั้ง
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ (ชุมชน/หมูบ่ า้ น) หรือมีตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากตู้ ปณ. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคม
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้ อ งถิ่ น และน� ำ ข้ อ มู ล จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น มา
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ แก้ ป ั ญ หาหรื อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
๒๕๕๘
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
และแสดงผลการด�ำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชน ๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
รั บ ทราบทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง Facebook/Line
ส่วนท้องถิ่น
๖. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผูบ้ ริหารท้องถิน่
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ เกณฑ์การให้คะแนน :
สิงหาคม ๒๕๕๘
๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๕
๓
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๑
ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๔๕๑ ลงวั น ที่ ๒๘ ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๖. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๗. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙
ค�ำอธิบาย : ๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น
(ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือเลขหมายใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศที่ส�ำนักงาน/ที่ท�ำการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒. การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชน
ณ จุ ด บริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๑. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
๒. รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ (Citizen Feedback)
ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. เอกสารหรื อ รายการหรื อ วั ส ดุ ห รื อ ครุ ภั ณ ฑ์ ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น ณ จุดบริการ
ของประชาชน เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ ก ารของ ๒. มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ๔. มี ก ารให้ ค ะแนนและแสดงความคิ ด เห็ น ของ
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน ประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กร
๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ อ ่ า นบั ต รแบบอเนกประสงค์
๑. พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการ (Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๖. มี ก ารแสดงผลการส� ำ รวจความพึ ง พอใจของ
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ส่วนท้องถิ่น
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เกณฑ์การให้คะแนน :
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ๑. ด�ำเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๕
๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๐
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�ำเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓ - ๑๔ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓. การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ
๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔
ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖
๒. หนังสือน�ำส่งรายงานให้ผู้ก�ำกับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วนและรายงาน ๕
๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ผู้ก�ำกับดูแลภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับ ๒. ด�ำเนินการตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วนแต่รายงาน ๓
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ก�ำกับดูแลเกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี ๓. ด� ำ เนิ น การตามแบบที่ ก� ำ หนดครบถ้ ว นแต่ ไ ม่ ๑
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ รายงานผู้ก�ำกับดูแล
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ไม่ได้ดำ� เนินการหรือด�ำเนินการตามแบบทีก่ ำ� หนด ๐
ไม่ครบถ้วน
ค�ำอธิบาย :
๑. แบบรายงาน (แบบที่กำ� หนด)
๑.๑ แบบ ปค.๑ คือ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ แบบ ปค.๔ คือ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑.๓ แบบ ปค.๕ คือ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๔ แบบ ปค.๖ คือ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน
หรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดท�ำแบบ ปค.๖)
๒. การจัดส่งรายงาน (ระยะเวลาที่ก�ำหนด)
๒.๑ กรณี องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล จัดส่งให้นายอ�ำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอ�ำเภอจัดให้มีขึ้นด�ำเนินการ
รวบรวมและสรุปเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ และส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๒ กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๓ กรณี เมืองพัทยา จัดส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีผตู้ รวจสอบภายใน
๑. ข้อมูลอัตราก�ำลังต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ภายใน (กรณีมผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน) และปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ
๒. ค�ำสัง่ มอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ ก�ำหนด
ภายใน (กรณีไม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบภายใน) เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
๑. มี ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบภายในหรื อ มอบ ๕
๔. รายงานผลการตรวจสอบ
หมายให้มีผู้ปฏิบัติห น้า ที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบ
ถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มี ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบภายในหรื อ มอบ ๓
หมายให้มีผู้ปฏิบัติห น้า ที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบ
ถ้วน แต่เกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓. มี ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบภายในหรื อ มอบ ๑
หมายให้มีผู้ปฏิบัติห น้า ที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ
๔. ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและไม่ได้ ๐
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ค�ำอธิบาย :
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ระยะเวลาที่ก�ำหนด)
๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ให้ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๓
๒. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วเสร็จตามแผน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ ๑๕ - ๑๗ จ�ำนวน ๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ที่มาจากการบริหารงานที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส
หมวดย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการจัดท�ำ
๑. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติ ข้อตกลง ในการปฏิบตั ริ าชการระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่น
ราชการ
๒. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. มีเอกสารการลงนามของผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/ ๑. มีการจัดท�ำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�ำ ๒. มีการปฏิบัติตามข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
ได้ลงนามทราบทุกคน
๓. มีการจัดท�ำและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มี ก ารลงนามครบถู ก ต้ อ ง และมี ข ้ า ราชการ
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�ำ ได้ลงนามทราบทุกคน
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓/๑
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๓
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน�ำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการ
๑. ค� ำ สั่ ง /ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลัก
ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการที่เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอก
๓. ร า ยง า นผลก า รประเมินผลและเสนอ ร่วมเป็นกรรมการ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ครบ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทั้ง ๔ ด้าน
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาผลการประเมินและ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีขององค์กร
สัง่ การเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพือ่ พิจารณาผลการ
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (๒) คุณภาพ
มาตรา ๓/๑
ของบริ ก าร (๓) ความคุ ้ ม ค่ า ของภารกิ จ และ
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ (๔) ความพึงพอใจของประชาชน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ๓. มีการจัดท�ำรายงานสรุปผลการประเมิน
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ เกณฑ์การให้คะแนน :
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการแต่งตั้ง
๐
คณะกรรมการฯ
ค�ำอธิบาย :
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุม
อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้งแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด�ำเนินการ
หน่วยย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA
๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (LPA) ปี ๒๕๖๑ เที ย บกั บ เกณฑ์การให้คะแนน :
ปี ๒๕๖๒
๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป หรือมีคะแนน LPA
สูตรค�ำนวน
ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ใช้คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๒ - คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๐ – ๔.๙๙ หรือมีคะแนน
๓
LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๐ – ๒.๙๙ หรือมีคะแนน ๑
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ LPA ด้านที่ ๑ - ๕ ที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข ๔. ต�่ำกว่าร้อยละ ๑.๐๐ หรือคะแนน LPA ด้านที่ ๐
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑ – ๕ ต�่ำกว่าที่ระดับร้อยละ ๗๐.๐๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๗/ว ๒๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย : ๑. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ ด้านที่ ๑ – ๕
๒. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณที่ตรวจประเมิน
ได้รอ้ ยละ ๙๐.๐๐ ให้ได้ ๕ คะแนน
๓. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมิน
ได้รอ้ ยละ ๘๐.๐๐ ให้ได้ ๓ คะแนน
๔. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕.๐๐ หรือเท่าใดก็ตาม หากเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๗๐.๐๐ จะได้คะแนนเป็น ๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อ ๑๘ - ๒๐ จ�ำนวน ๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีการ
ให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘. การมอบอ�ำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติ
๑. หนังสือหรือค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจพร้อมบัญชีการมอบอ�ำนาจ ราชการ
แนบท้าย (ไม่ใช่ค�ำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. การมอบอ� ำ นาจต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ ๑. มีการมอบอ�ำนาจท�ำเป็นหนังสือ/ค�ำสั่งระบุ
ประชาชนและเป็นอ�ำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครอง ชื่อผู้รับมอบอ�ำนาจชัดเจน
ส่วนท้องถิ่น
๒. มีหลักฐานผูร้ บั มอบอ�ำนาจใช้อำ� นาจทีไ่ ด้รบั
๓. จ�ำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจ ๓. มี ก ารแจ้ ง เวี ย นให้ ข ้ า ราชการ/พนั ก งาน
ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการลงนามของผู ้ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจ ส่วนท้องถิน่ รับทราบ และลงลายมือรับทราบทุกคน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๔. มีการประกาศให้ประชาชนทราบในทีเ่ ปิดเผย
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มีการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจจริง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ เกณฑ์การให้คะแนน :
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๓
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร ๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๑
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐
๓. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มอบอ�ำนาจ
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. ส�ำหรับการมอบอ�ำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�ำเป็นค�ำสั่ง
และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักความ
โปร่งใสและหลักความคุ้มค่า
๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๙. มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ
๑. มีและใช้อปุ กรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Card Reader) ในการบริการประชาชน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักของ ๑. มีการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี wifi ใช้งาน ๒. มีการให้บริการช�ำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
จริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้างจริง ๓. จั ด ให้ มี wifi หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ภายใน
หรือไม่ เป็นต้น
ส�ำนักงาน/ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ ๕. มีการแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ระบบอื่นนอกจากนี้
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร ๖. มีการจองคิวขอรับบริการออนไลน์
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ๗. มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านระบบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
๓. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ส่วนท้องถิ่น, Line , Facebook เป็นต้น
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ๑. ด�ำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ
๕
๓
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒. ด�ำเนินการ ๔ – ๕ ข้อ
๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๐
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
ค�ำอธิบาย :
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วย
ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบูรณาการ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ (Intergration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ�ำนาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. โครงการที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การจริ ง ในปี ง บประมาณ อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อทราบ
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย ๔. ด้ า นการวางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. แผนปฏิบตั กิ ารก�ำหนดขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง การท�ำความตกลงร่วมมือ
กันจัดท�ำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/
ว ๔๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๖ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีโครงการทีห่ น่วยงานของรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ และโครงการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินการ ไม่นำ� มานับเป็นคะแนน
๒. หน่วยงานอื่น ๆ ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานที่มิใช่ราชการ เช่น ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ
๓. การนับจ�ำนวนด้าน ให้นับอย่างน้อย ๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรมต่อ ๑ ด้าน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ ข้อ ๒๑ จ�ำนวน ๑ ข้อ
เป้าหมาย : เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๑. ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๑. ค�ำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท�ำงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน
๒. รายงานการประชุมคณะท�ำงาน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดง เทศบัญญัติ
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานหลังจากการพิจารณา มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ๑. มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุง
หรือข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
๔. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นปัจจุบัน
๒. มีการประชุมคณะท�ำงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ ๓. มีการจัดท�ำรายงานประชุมตามรูปแบบระเบียบ
แผ่ น ดิ น และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๕) ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๔. น�ำผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ หรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตเิ ป็นปัจจุบนั
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครอง
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๕๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยงาน ๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๕.๔/ ๔. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการ
๐
ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อ ๓
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
กรณีมีการด�ำเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ให้ถือว่าเป็นการด�ำเนินการแล้ว
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ข้อ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๙ การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒ - ๒๓ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : ให้จงั หวัดก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึง่ อาจเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�ำคัญของผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะ เช่น พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ พืน้ ทีก่ ารค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหวั ข้อนโยบาย การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
สนับสนุนและผลการด�ำเนินงาน)
ค�ำอธิบาย :
๑. ให้จังหวัดจัดท�ำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐ คะแนน
		
โดยก�ำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐
		
๒. ตัวชีว้ ดั ต้องเป็นภารกิจ อ�ำนาจ หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภท (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา)
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
๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ/
จังหวัด สถานีต�ำรวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมทีแ่ สดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�ำหนดไว้......
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๒. (ตัวอย่าง) จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการ
หรือกิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)
๑. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
๒. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการที่ด�ำเนินการ
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ
๔. มีการฝึกอบรมเกีย่ วกับโครงการทีด่ ำ� เนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
วรรค ๒
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๔. หนังสือ...................................
ค�ำอธิบาย : ……………………………

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 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)
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ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ข้อ ๑ - ๒๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายช�ำนาญ มีข�ำ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑
๒. นายโสพรรณ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙๔ ๔๙๓ ๔๒๖๘
๓. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓

หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๖
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายกฤษดา สมประสงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย โทร. ๐๖๓ ๑๙๖ ๕๓๓๘
๒. นายเชาวรัตน์ กระบัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๖๓ ๘๙๘ ๗๙๘๗
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำฐานข้อมูล ข้อ ๗
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘
๒. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๗๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน 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�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ข้อ ๒๒-๒๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕
๓. นายไพศาล พันธุระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
๔. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓-๑๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕
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