แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตกับการท�ำงาน

การด�ำเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (รวม ๒๑ ข้อ) ข้อ ๒๔ - ๔๔
จ�ำนวน ๑๐๕ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางแผน การส่งเสริม
การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�ำงาน
๔. การด�ำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๕
๕
๕
๔
๔
๔
๒
๒
๒
๑๐ ๑๐ ๑๐
๒๑ ๒๑ ๒๑

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๕
๔
๒
๑๐
๒๑

ข้อ
๕
๔
๒
๑๐
๒๑

คะแนนที่ได้

ข้อ คะแนน ร้อยละ
๕
๔
๒
๑๐
๒๑

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

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

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒๔ - ๒๘ จ�ำนวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนและบริหารอัตราก�ำลัง
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ�ำนาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง
ว่าได้ระบุเลขที่ค�ำสั่งหรือไม่และระบุคำ� สั่งเลขที่เท่าใด
๒. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตรา
ก�ำลังหรือเอกสารที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้งให้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตรา
ก�ำลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตราก�ำลังสามปี ประจ�ำปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (มีบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจด้วยกันอย่างชัดเจน)
๔. มติ ก.จังหวัด ในครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณาแผนอัตราก�ำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห าร
งานบุ ค คลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๔. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๔. การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังสามปี
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนอัตรา
ก�ำลัง
๒. มีการแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
แผนอัตราก�ำลัง
๓. มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๔. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
แผนอัตราก�ำลัง
๕. ในเอกสารแผนอั ต ราก� ำ ลั ง มี ก ารระบุ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๖. มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กร
โดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กรอย่างชัดเจน
๗. มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่ามีภารกิจหรือกิจกรรมใดที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�ำเนินการ
๘. มีการระบุว่าส่วนราชการ (กอง/ส�ำนัก/ฝ่าย)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดพร้อมทั้งระบุงานของ
แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
๙. แผนอั ต ราก� ำ ลั ง ได้ จั ด ท� ำ ประกาศ โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ
๑๐. ในแผนอัตราก�ำลังระบุมติ ก. จังหวัดครั้งที่
เห็นชอบอย่างชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๙ – ๑๐ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ
ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
แผนอัตราก�ำลังสามปี คือ แผนอัตราก�ำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการก�ำหนดต�ำแหน่ง การสรรหา
ต�ำแหน่ง ใช้ต�ำแหน่ง และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าจะมีการใช้ตำ� แหน่ง
ใด จ�ำนวนเท่าใดในส่วนราชการใด และจะพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปในแนวทางใด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการบริหารงาน ตามอ�ำนาจ หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๒๕. การออกค�ำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค�ำสั่ง ดังนี้
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศก� ำ หนดส่ ว นราชการและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ๑. มีประกาศก�ำหนดส่วนราชการและอ�ำนาจ
ของส่วนราชการ
หน้าที่ของส่วนราชการครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ
๒. ค� ำ สั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ก ารงานให้ ข้ า ราชการ เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก รปกครอง
ของแต่ละส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๓. ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนปลั ด /ผอ. ๒. ประกาศก� ำ หนดส่ ว นราชการและอ� ำ นาจ
ของแต่ละส่วนราชการ
หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น มี ก ารระบุ ม ติ ก าร
๔. ค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ ประชุม ก. จังหวัดว่าเป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด
(โดยตรวจสอบตัวบุคคลในค�ำสั่งกับในค�ำสั่งที่มีอยู่จริง) ไว้ในค�ำสั่งอย่างชัดเจน
๕. ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู ้ รั ก ษาราชการแทนปลั ด องค์ ก ร ๓. มี ค� ำ สั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ก ารงานให้
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก�ำหนด คือ ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่
ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด กรณีไม่มีรองปลัด โดยจั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและ
ให้แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการ(ส�ำนัก/กอง/ส่วน) เป็นผู้รักษา เป็นปัจจุบัน
ราชการแทน
๔. ค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการ
๖. ค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดปฏิบัติ ของแต่ล ะส่ว นราชการปฏิบัติห น้าที่นั้น มีการ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ระบุ เ ลขที่ ต� ำ แหน่ ง ของข้ า ราชการแต่ ล ะราย
๗. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. ค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน มีการเก็บไว้
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เป็นหมวดหมู่ตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย
พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. มีคำ� สัง่ การแต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนปลัด/
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน ผอ. ครบทุกส่วนราชการ
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ๗. ผู้รับมอบอ�ำนาจตามค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ราชการแทนปลั ด /ผอ. มี ก ารรายงานผลการ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือสรุปผลการด�ำเนินการในรูปแบบ
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
การรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๘. มี ค� ำ สั่ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ รั ก ษาราชการแทน
๐๘๐๙.๒/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครบทุกส่วนราชการ
ค�ำอธิบาย :
๙. ค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ผู้ปฏิบัติ
กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ มี ราชการแทน มีความเป็นปัจจุบัน
ต�ำแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอ�ำนาจของนายกฯ ๑๐. มีค�ำสั่งการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่
ให้แก่รองนายก ฯ มาใช้แทน
รองปลัดรับผิดชอบส่วนราชการใดเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยปลัดเป็นผู้ลงนามมอบนั้น ได้ระบุเลขที่
ต�ำแหน่งของรองปลัดไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
4
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑. มีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
เกณฑการใหคะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๘ - ๑๑ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ - ๗ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ
๒๖. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารส� ำ รวจข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา และ
ความต้องการของบุคลากร
๒. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
ของบุคลากร
๓. มี ก ารจั ด อบรม/ฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามผลการวิเคราะห์
๔. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่เกิด
จากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องการ
ของบุคลากร

๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
ของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศ
เพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. รายงานผลการด� ำ เนิ น การที่ เ สนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เกณฑการใหคะแนน :
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน ๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/เทศบาล/องค์ ก ารบริ ห าร ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)
ค�ำอธิบาย :
๑. ตามหลักเกณฑ์ ก. จังหวัดก�ำหนดให้การฝึกอบรมจะต้องด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรม เพื่อประกอบการจัดท�ำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
๒. การอบรมหรือการฝึกอบรม หมายถึง การอบรมหรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/
พนักงานส่วนต�ำบล/ลูกจ้างประจ�ำ (กรณีพนักงานจ้าง ยังไม่นับรวม)
๓. การส�ำรวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด�ำเนินการครบทุกส่วนราชการ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ค�ำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่
เพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๗. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า รั บ การอบรมหรื อ
ฝึกอบรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
กับต�ำแหน่ง/มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
๒. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผลการ
อบรมหรือฝึกอบรมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
หรือกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดอบรมเอง
จะต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือ
ฝึกอบรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๓. จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
เป็นประจ�ำอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๔. น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรมหรือฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรม/โครงการเพื่อเน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
๕. น�ำผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็น
ข้อมูลในการจัดท�ำโครงการอบรมหรือฝึกอบรม
หรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม
เกณฑการใหคะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ต�ำแหน่งผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับโครงการที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ ต้องเป็นไปตามกรอบอ�ำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะต้องด�ำเนินการจริง หรือ
น�ำมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น
๓. หน่วยงานที่จัดพัฒนาองค์ความรู้ อาจเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค์การมหาชน สมาคม
มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒๘. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
๑. แผนอัตราก�ำลังสามปีทใี่ ช้อยูเ่ ป็นปัจจุบนั และมีอตั รา Management) บุคลากรทุกสายงานขององค์กร
ก�ำลังที่มีอยู่จริง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสายงาน เฉลี่ยร้อยละ
๒. เอกสารที่ รั บ รองว่ า ผ่ า นการฝึ ก อบรมจากหน่ ว ย ของสายงานที่มีในแผนอัตราก�ำลังขององค์กร
ที่จัด เช่น ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออื่น ๆ ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วน เกณฑการใหคะแนน :
จังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบลเท่านั้น
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐
๕
๔. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙
๓
เพื่อทราบ
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐.๐๐ หรื อ ไม่ มี ก าร ๐
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๔. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
๑. การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ให้พิจารณาร้อยละของจ�ำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน เช่น เทศบาล ก.
มีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก�ำลังสามปี จ�ำนวน ๓๐ สายงาน พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน
จ�ำนวน ๒๔ สายงาน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๐ ของสายงานทั้งหมด จะได้คะแนน ๓ คะแนน เป็นต้น
๒. กรณีสายงานที่มีในแผนอัตราก�ำลังสามปี เป็นต�ำแหน่งว่างก็ให้น�ำมาค�ำนวณด้วย
๓. หลักสูตรการฝึกอบรม ให้พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และให้หมายรวมถึง กระทรวง กรมอื่น ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้จัด
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๒๙ - ๓๒ จ�ำนวน ๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส�ำเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบฐานข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และแบบประเมินการ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
๒. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง
๔. เอกสารการแบ่งกลุ่ม การค�ำนวณโควตาและวงเงิน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
๖. สุ่มสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส
และเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร อย่างน้อยรวมกันแล้ว ๓ คน
๗. เอกสารการเรียกร้องขอความเป็นธรรม หรือหนังสือ
ร้องเรียนหรือไม่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. หนังสือส�ำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒๙. ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ าน และการประเมินเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เกณฑการใหคะแนน :
๑. ข้าราชการด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน แบบประเมินการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมีความ
โปร่งใส
๒. ข้าราชการด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน แบบประเมินการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ไม่ถกู ต้อง และหรือไม่ครบถ้วน และมีการเลือ่ นขัน้
เงิ น เดื อ น ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ หรื อ ไม่ มี
ความเป็นธรรม หรือไม่มีความโปร่งใส

๕

๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓. ความโปร่งใส (Transparency) จะส่งผลโดยตรงต่อ “การตรวจสอบได้” ซึ่งถือเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ส�ำคัญยิ่ง
หากหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระบบ ไม่มีความโปร่งใสแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เพราะกลัวว่าจะถูกจับผิด
ในการท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ระบบพรรคพวก อุปถัมภ์ ความโปร่งใสต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนได้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔. เป็นธรรม/ความเป็นธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องยึดหลักนี้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดความเป็นธรรมให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องอาศัย “หลักคุณธรรม” ในการประกอบ
การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะดุลพินิจสามารถเชื่อมโยงถึงระบบคุณค่าหรือค่านิยมต่าง ๆ ในระบบราชการท้องถิ่น
ซึ่งจะก�ำหนดความก้าวหน้าของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเรียกว่าการใช้หลักคุณธรรม (Morality)
๕. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�ำบล และพนักงานเมืองพัทยา
๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การค�ำนวณวงเงินร้อยละ ๓ ที่สามารถจะใช้เลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วย
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น
ด้วย) ให้ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน
แล้วแต่กรณี
๒. จ� ำ นวนร้ อ ยละที่ จ ะไว้ ใ ช้ ใ นการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะคนในแต่ ล ะครั้ ง ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๖
ของฐาน ในการค�ำนวณของแต่ละคน
๓. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค�ำนวณ
ที่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการค� ำ นวณ เพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไปอย่างช้าทีส่ ดุ พร้อมกับ
การมีค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน
๔. การเกลีย่ เงินจะต้องเกลีย่ ภายในกลุม่ อันดับเงินเดือน
เดียวกันเท่านั้น
๕. ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับมีการออกค�ำสั่ง
ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�ำหนดก่อน จึงจะออกค�ำสั่งเลื่อน
เงินเดือนรอบใหม่
๖. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

๓๐. การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. วงเงินที่ใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐาน
เงินเดือนรวม
๒. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย,
คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ย่อย
คือ
(๑) สายงานการสอน (ครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก
ครูผู้ช่วย และครู)
(๒) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)
๒.๒ กลุ่มที่ ๒ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ
คศ.๕ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ
(๑) สายงานการสอน (ครู)
(๒) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)
๓. การเกลี่ ย เงิ น ภายในกลุ ่ ม อั น ดั บ เงิ น เดื อ น
เดียวกัน (กรณีมีข้าราชการหรือพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน ๑ คน ให้ถือว่า
ได้ด�ำเนินการตามข้อนี้)
๔. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
ค�ำนวณทีไ่ ด้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ เพือ่ เลือ่ น
เงินเดือน

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

9

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู พนั ก งาน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน กจ. กท. ก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓๔๗ ลว. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน กจ. กท. ก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖ ลว. ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. ในการเลือ่ นเงินเดือนแต่ละรอบ แต่ละครัง้ ให้
เลื่อนไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ส�ำหรับผู้ที่
ได้รบั เงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับ ในรอบทีผ่ า่ นมา
การออกค�ำสัง่ เลือ่ นเงินเดือนรอบใหม่ให้ออกค�ำสัง่
ให้ ไ ปอาศั ย รั บ เงิ น เดื อ น ในอั น ดั บ ถั ด ไปก่ อ น
แล้วจึงออกค�ำสั่งเลื่อนเงินเดือน
๖. มีการจัดท�ำแบบรายงานแสดงรายละเอียด
การค�ำนวณวงเงินให้เห็นอย่างชัดเจน
๗. มีการแจ้งผลการเลือ่ นเงินเดือนให้ขา้ ราชการ
หรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะ
เป็นรายบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการด�ำเนินการครบ ๗ ข้อ
๒. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๐

ค�ำอธิบาย :
ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย
ครู และ ศึกษานิเทศก์
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็นไปตามประกาศหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
๑) สายงานการสอน
๒) สายงานบริหารสถานศึกษา
๓) สายงานนิเทศการศึกษา
๓. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาส่วนท้องถิน่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการครูพนักงานและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน
ท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกค�ำสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิน่ จ�ำนวนไม่นอ้ ย
กว่า ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการด้านการศึกษา และหรือผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ
๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรื อ พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้แบบการประเมินถูกต้องตาม
สายงานที่ก�ำหนด
๓. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิน่ ให้ผรู้ บั การประเมินทราบทุกครัง้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการด�ำเนินการครบ ๓ ข้อ
๕
๒. ไม่มีการด�ำเนินการ/ด�ำเนินการไม่ถูกต้อง
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ช่วย ครู และศึกษานิเทศก์
๒. กรณีไม่มผี บู้ ริหารสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประสานขอยืมตัวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใกล้เคียงหรือผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการบั น ทึ ก ข  อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ
อิเล็กทรอนิกส์ของขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครูหรือพนักงานครู และลูกจางในระบบศูนย์
บริการข้อมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR)
๒. แผนอัตราก�ำลังสามปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๒. ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูหรือ
พนักงานครู และลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแหงชาติ (LHR)
เกณฑการใหคะแนน :
๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แผนอั ต ราก� ำ ลั ง ผู ้ ค รองต� ำ แหน่ ง
อัตราว่าง และทะเบียนประวัติ ชื่อต�ำแหน่งในการ
บริหารงาน ชื่อต�ำแหน่งในสายงาน ค�ำสั่ง และ
อัตราเงินเดือน ของบุคลากรครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แผนอั ต ราก� ำ ลั ง ผู ้ ค รองต� ำ แหน่ ง
อัตราว่าง และทะเบียนประวัติ ชื่อต�ำแหน่งในการ
บริหารงาน ชือ่ ต�ำแหน่งในสายงาน ค�ำสัง่ และอัตรา
เงินเดือน ของบุคลากรไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ
ไม่เป็นปัจจุบัน

๕

๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ประเมินผลส�ำเร็จจากการบันทึกข้อมูลจากระบบแผนอัตราก�ำลังสามปี ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.๗ ครู
๒. LHR คือ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ
๓. เกณฑ์การประเมิน ให้ตรวจสอบจากหลักฐานแผนอัตราก�ำลังสามปี กับข้อมูลในระบบ LHR
๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดระบบ LHR ตรวจสอบว่า ระบบระบุว่าเป็นปัจจุบัน หรือไม่เป็นปัจจุบัน

12 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�ำงาน ข้อ ๓๓ - ๓๔ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและระบบงาน มีการจัดสวัสดิการและ
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในที่ท�ำงานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีโครงการในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณราย
จ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และบรรยากาศทีส่ นับสนุนให้ขา้ ราชการลูกจ้าง มีความสุข
พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท�ำงาน
๓. มีรายงานการประชุมบุคลากร เพื่อพัฒนาสถานที่
ท�ำงานให้ Clean & Green
๔. มีการจัดกลุม่ ในการท�ำงาน สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ในการท�ำงาน เช่น กิจกรรม ๕ ส.
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๓. การท�ำงานขององค์กรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใช้หลักการบริหารงานบุคคลท้องถิน่
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีวิธีการในการก�ำหนดปัจจัยท�ำให้มั่นใจว่า
สถานที่ท�ำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
๒. บุคลากรมีสว่ นร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม
การท�ำงาน
๓. มีวธิ กี ารในการก�ำหนดปัจจัยส�ำคัญ ๆ ซึง่ มีผล
ต่ อ ความผาสุ ก ความพึ ง พอใจและแรงจู ง ใจ
ในการท�ำงาน
๔. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานที่
ท�ำงาน ซึ่งมีการจัดสถานที่ทำ� งานที่เหมาะสม
๕. มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�ำบล ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
๒. ปัจจัย หมายถึง เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล หนทาง เช่น การศึกษาเป็นปัจจัย ให้เกิดความรู้ความสามารถองค์ประกอบของปัจจัย เช่น
ปัจจัยในการผลิต ปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซึ่งแบ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซึง่ มีความส�ำคัญเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลในองค์กรทีม่ วี ตั ถุและสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ในการท�ำงานระหว่างผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) การมีส่วนร่วมจะตรงข้ามกับหลักการกีดกันในการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๔. แรงจูงใจในการท�ำงาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
ท�ำงาน ทิศทางในการกระท�ำความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระท�ำ ดังนัน้ แรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจทีเ่ กิดจากการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม
๔.๑ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองค์กรการหมุนเวียนต�ำแหน่งงาน (Job Rotation)
การสับเปลีย่ น โยกย้าย หรือหมุนเวียนต�ำแหน่งงานนัน้ มีประโยชน์ตรงทีท่ ำ� ให้ขา้ ราชการไม่เกิดความเบือ่ หน่ายในการท�ำงาน ทัง้ ยังได้พฒ
ั นา
ทักษะใหม่ ๆ ในการท�ำงานเพิม่ ขึน้ ได้ลองอะไรทีห่ ลากหลาย ได้พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ (ทัง้ นีต้ ามกรอบ/คุณสมบัตขิ องต�ำแหน่งทีก่ ำ� หนดไว้)
๔.๒ สวัสดิการและสิทธิพเิ ศษอืน่ ๆ เช่น การจัดให้เรียนคอร์สภาษาต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ทักษะความรู้ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ่
ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น และควรเป็นภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานด้วย สวัสดิการด้านสันทนาการและ
การผ่อนคลาย ออกก�ำลังกาย ตลอดจน ลดความเครียดในการท�ำงาน ตัวอย่างเช่น คอร์สเรียนโยคะ, สมาชิกฟิตเนส, คอร์สกีฬา อืน่ ๆ เป็นต้น
๔.๓ การให้สิ่งตอบแทนที่องค์กรจัดท�ำขึ้นพิเศษ เช่น รับประทานอาหารมื้อพิเศษกับผู้บริหารท้องถิ่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ (ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ
๔.๔ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน เช่น ปรับเปลี่ยนรูปโฉมส�ำนักงานหรือที่ท�ำการหรือห้องท�ำงาน เช่น การจัดโต๊ะใหม่
ปรับมุมใหม่ เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ ตกแต่งห้องท�ำงานใหม่ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่าย สร้างโซนให้บุคลากรได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายจากการ
ท�ำงาน เช่น ห้องนั่งเล่น, ห้องกิจกรรมบันเทิง, ห้องกีฬา, หรือแม้แต่สวนหย่อม เป็นต้น
๔.๕ การให้เกียรติบุคลากร การให้เกียรติบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง ควรพูดจาด้วยน�้ำเสียงที่ดี แสดงความจริงใจ มีไมตรีเปิดใจ
สามารถให้ค�ำปรึกษาได้ในยามที่มีปัญหา และต้องแสดงให้บุคลากรเห็นว่าทุกคนมีความส�ำคัญกับองค์กรเช่นกัน การพูดคุยต่อกันไม่ควร
แสดงกิริยาก้าวร้าว พูดจาเอะอะโวยวาย ยกตนข่มท่าน แสดงอ�ำนาจ เพราะจะท�ำให้บุคลากรเกิดความหวาดกลัว หรือไม่ก็หมดศรัทธา
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ หมดก�ำลังใจในการท�ำงานได้ การให้เกียรติซึ่งกันและกันจะท�ำให้เคารพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมก�ำลังใจซึ่งกันและกันใน
การท�ำงานได้ด้วย
๔.๖ มีความยุติธรรม ทั้งในองค์กรตลอดจนบุคลากรทุกคนควรมีความยุติธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/
กอง/ฝ่ายที่ต้องไม่ล�ำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ไม่ให้ความเท่าเทียม ตลอดจนไม่ใส่ใจคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผล อัน
สมควร หรือไม่ละเลยใส่ใจคนใดคนหนึง่ เลยเพียงเพราะไม่ถกู ใจตน หากผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก/กอง/ฝ่าย ไม่เกิดความยุตธิ รรม
ก็ย่อมท�ำให้การท�ำงานเกิดปัญหาได้ ความสัมพันธ์ภายในทีม หรือระหว่างทีมอื่น เกิดปัญหา ตลอดจนสร้างความไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่านับถือ
การมีความยุติธรรมปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็ย่อมสร้างแรงจูงใจที่ดีในการท�ำงานได้เช่นกัน
๔.๗ ท�ำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การที่องค์กรตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำ� นวยการส�ำนัก/กอง/ฝ่าย ท�ำให้บุคลากร
รู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความส�ำคัญกับองค์กรเหมือนกันทุกคน ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ย่อมสร้าง
แรงจูงใจที่จะท�ำให้ทุกคนตั้งใจท�ำงานได้ ทุ่มเทและจริงใจในการท�ำงาน เสียสละเพื่อองค์กรและส่วนร่วม ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น และร่วมกันผลักดันองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนภูมิใจกับความส�ำเร็จร่วมกัน การไว้วางใจองค์กร ในขณะที่องค์กร
ก็ไว้วางใจบุคลากร จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากที่จะท�ำให้องค์กรยืนอยู่ในระยะยาวได้
๕. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดจากแรงจูงใจในการท�ำงาน ประกอบด้วย จัดการฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและ
สิทธิพิเศษอื่น ๆ การให้สิ่งตอบแทนที่องค์กรจัดท�ำขึ้นพิเศษ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน การให้เกียรติบุคลากร มีความยุติธรรม
และท�ำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
๒. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�ำ/
พนักงานจ้าง มีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการ
ท�ำงาน
๓. มีบันทึกหรือหนังสือหรือแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่น
แจ้งบุคลากรให้ทราบถึงการปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท�ำงาน
๔. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท�ำงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�ำบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. แผนอัตราก�ำลังสามปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๔. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีการประเมินความพึงพอใจ
และแรงจูงใจของบุคลากร
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารตรวจประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๒. มี ก ารตรวจประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แรงจู ง ใจของบุ ค ลากรต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
๓. มี ก ารตรวจประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แรงจู ง ใจของบุ ค ลากรต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ด้านแรงจูงใจของบุคลากร
๔. ผู้บริหารน�ำผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
๕. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
โดยน�ำหลักการบริหารบุคคลแนวใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ
ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท�ำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และ
เป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ ในการท�ำงาน ผู้บริหารท้องถิ่น จึงควรรู้พื้นฐานความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจัดหาให้
มีปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย หรือเกิดความพึงพอใจในการบริการประชาชน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
๒. แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท�ำงาน ทิศทาง
ในการกระท�ำความเข้มแข็งและระยะเวลาในการกระท�ำ ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและสภาพแวดล้อม
๓. การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท�ำงานยังหมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อนร่วมงาน
หรือเป็นสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง
เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงการท�ำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
๔. หลักการบริหารบุคคลแนวใหม่ (Human Resource Alignment = HR Alignment) ประกอบด้วย
๔.๑ การพัฒนาสิ่งจูงใจ เช่น การได้รับโบนัส/การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การทัศนศึกษาดูงาน
๔.๒ การพัฒนาขีดความสามารถ เช่น การจัดการองค์ความรู้ (KM)/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๔.๓ การก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงาน เช่น มีวิธีการสนับสนุนส่งเสริมการท�ำงานหรือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากร
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕๐

หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๕ - ๔๔ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและ
การปฏิบตั ริ าชการท้องถิน่ ในกิจสภา การก�ำหนดประชุมสภา การกระชุมสภา การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ระบบศูนย์ขอ้ มูลเลือกตัง้ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่
และทะเบี ย นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยตรงที่
เว็บไซต์ http://ele.dla.go.th ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
๒. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเปิดข้อมูลจากรหัสผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๖๐๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๕. การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่ ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีขอ้ มูลผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ชือ่ -สกุล รูปภาพ ประวัตทิ วั่ ไป ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั สถานที่
ติดต่อ ประวัติครอบครัว ข้อมูลการศึกษา อาชีพ
ก่อนได้รับเลือกตั้ง
๒. มีขอ้ มูลผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือต�ำแหน่งอื่น ๆ ลาออก แต่ยังมีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูล ในทะเบียน
ประวัติไม่ครบถ้วน)
๓. มีขอ้ มูลผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่
(อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕

๓

๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ele : ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกผ่านทางเว็บไซต์
ของระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งโดยตรง http://ele.dla.go.th เป็นการบันทึกข้อมูลกรณีมาจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ การบันทึกข้อมูลกรณีมาจากค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ กรณีที่มีการเลือกตั้งแบบ
ปกติ กรณีเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
๒. ele : ระบบรายงานเป็นเมนูที่ใช้ส�ำหรับตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบ สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์โดยให้บริการข้อมูลกับภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม สือ่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรอิสระและผู้ที่สนใจเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ วางแผนและการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๓๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
๑. ตรวจสอบจากรายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มา
สมัยสามัญ ทุกสมัย และทุกครั้ง
ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน (ยกเว้นกรณีการประชุมที่มีการพิจารณาญัตติ
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรงไม่เกี่ยวข้อง
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กับผู้บริหารท้องถิ่น)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ๕
มาตรา ๔๔/๑
มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ๓
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เอกาทศ
มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร ของจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุม
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ๓. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๖
มาร่ ว มประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ ไม่ ถึ ง ครึ่ ง หนึ่ ง
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ของจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุม
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายไม่มา ๐
มาตรา ๓๒
ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ
ค�ำอธิบาย :
๑. การประชุมสภาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องร่วมประชุม หมายถึง กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นหรือรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นหรือรับฟังการประชุมตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก�ำหนดนัดประชุม เช่น การเข้าร่วมประชุม
แถลงญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติต่าง ๆ
๒. ยกเว้นกรณีการประชุมที่มีการพิจารณาญัตติที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรงไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี่ ย วกั บ สถานที่ วั ส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อมที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ ก ารปฏิ บั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
๒. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และตรวจสถานที่ประชุม
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. สถานที่ท�ำงานของสภาท้องถิ่น หมายถึง ห้องหรือ
พื้นที่อื่น ที่จัดไว้ส�ำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกที่สามารถท�ำงานได้ในระดับหนึ่ง เช่น มีโต๊ะ
เก้ า อี้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งาน (เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง
เครื่องเสียง ล�ำโพง ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น)
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ค�ำสั่งที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มารับผิดชอบเกี่ยวกับงานของ
สภาท้องถิ่น
๓. เอกสารเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บท้ อ งถิ่ น
ที่ส�ำคัญ ต้องจัดไว้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครบทุกฉบับ
และครบตามจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ถ้าไม่ครบถือว่า
ไม่ได้คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๗. การอ� ำ นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ
งานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่สำ� คัญให้แก่สภาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีสถานที่ท�ำงานของสภาท้องถิ่น สถานที่
ประชุ ม เป็ น สั ด ส่ ว นและมี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
๒. มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งานเพี ย งพอส� ำ หรั บ
การด�ำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการ
ของสภาท้องถิ่น
๔. มี ก ารจั ด กฎหมายและระเบี ย บที่ ส� ำ คั ญ
ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ครบถ้วน ดังนี้
๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ� ำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือ
ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ส�ำหรับเมืองพัทยา)
๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๕) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๓๘. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสัง่ /หนังสือทีผ่ บู้ ริหารเห็นชอบให้เข้ารับการพัฒนา
ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่เสนอต่อผู้บริหาร ๑. ในรอบปีทผี่ า่ นมา มีสมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั ๕
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
การพัฒนาความรู้ ๗๐% ขึ้นไปของจ�ำนวนสมาชิก
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สภาท้องถิ่นทั้งหมด
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ ๓
๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา รับการพัฒนาความรู้ ๕๐ - ๖๙.๙ % ของจ�ำนวน
๔๕/๑
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ในรอบปีทผี่ า่ นมา มีสมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั ๑
การพัฒนาความรู้ ไม่ถงึ ๕๐ % ของจ�ำนวนสมาชิก
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร สภาท้องถิ่นทั้งหมด
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ๔. ไม่มกี ารพัฒนาความรูใ้ ห้แก่สมาชิกสภาท้องถิน่
๐
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑
ค�ำอธิบาย :
๑. การเข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด อ�ำเภอหรือจังหวัดเป็นผู้จัด หรือส่วนราชการอื่น/ชมรม/
สมาคม/มูลนิธเิ ป็นผูจ้ ดั ทีพ่ ฒ
ั นาความรูข้ องสมาชิกสภาในอันทีจ่ ะน�ำมาใช้ดำ� เนินการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตน เช่น การฝึกอบรมทีใ่ ห้ความรู้
เกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสมาชิกสภาท้องถิน่ การจัดท�ำร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เป็นต้น
๒. กรณีได้ ๕ คะแนน ต้องมีการอบรมกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง) กฎหมายก�ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจฯ ระเบียบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือ
การเงินการคลัง และระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก
ของแต่ละสมัย
๒. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓๙. การก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. สภาท้องถิ่นมีการก�ำหนดสมัยประชุมสภา
ท้องถิน่ สมัยสามัญในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีก่ ฎหมาย
จัดตั้งก�ำหนดได้ถูกต้อง
๒. ประธานสภาท้องถิน่ ได้เรียกประชุมสภาท้องถิน่
สมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรื อ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ ส�ำหรับกรณี
เมืองพัทยา)
๓. ประธานสภาท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการนัด
ประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
วิธีอื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. สมัยสามัญ หมายถึง ระยะเวลาการประชุมที่สภาท้องถิ่นก�ำหนดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น
๒. การก�ำหนดสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ก�ำหนดให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย และตามมาตรา ๒๒ วรรคสี่ ก�ำหนดให้สมัยประชุมสามัญมีก�ำหนด ๔๕ วัน แต่ถ้ามีกรณี
จ�ำเป็นให้ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมออกไปอีกได้ตามความจ�ำเป็นครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. การก�ำหนดสมัยสามัญของเทศบาล ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก�ำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสมัยประจ�ำปีให้สภาเทศบาลก�ำหนด และตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ ก�ำหนด
ให้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำ� หนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. การก�ำหนดสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลฯ ก�ำหนดว่า ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลจะก�ำหนด แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำหนด และมาตรา ๕๓ วรรคสี่ ก�ำหนดให้สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก�ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�ำเภอ
๕. การก�ำหนดสมัยสามัญของเมืองพัทยา ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ ก�ำหนดไว้
ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย จ�ำนวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยาก�ำหนด แต่สภาเมืองพัทยาจะก�ำหนดจ�ำนวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุม
ส�ำหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ ก�ำหนดไว้ว่า
สมัยประชุมสามัญ ให้มีกำ� หนด ๓๐ วัน แต่ถ้ามีกรณีจำ� เป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน
๓๐ วัน
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๐. การเสนอและส่ ง ส� ำ เนาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ /
๑. มีหนังสือเสนอร่างข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ� ำ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณและผู้บริหารท้องถิ่นลงนามรับทราบ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. มีหนังสือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/ ๑. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้เสนอญัตติรา่ งข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามก�ำหนดเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับประธานสภาท้องถิ่น
(ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุ
๓. มีหนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ/ ไม่สามารถเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่นทราบและประธานสภาท้องถิ่น ได้แจ้งให้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ (กรณีเทศบาล) หรือ
๑. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาเสนอญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภา (กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
มาตรา ๕๒
บริหารส่วนต�ำบล)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ ทวิ
เทศบัญญัติงบประมาณให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวัน
ส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗
๓. มี ก ารจั ด ท� ำ /เตรี ย มเอกสารประกอบการ
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติ/
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบัญญัติงบประมาณไว้ ให้ที่ประชุม เพื่อให้
มาตรา ๗๑
สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง เกณฑ์การให้คะแนน :
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๕
๖. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร ๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๓
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ๓. ด�ำเนินการเพียงข้อ ๑
๑
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๗. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๘
๘. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓
ค�ำอธิบาย :
๑. การส่งส�ำเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น (รวมถึงโครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายฯ)
๒. เอกสารตาม ๑ ต้องไม่ใช้กระดาษที่ใช้ซ�้ำ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาร่างข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๒. มี เ อกสารบั น ทึ ก การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ คณะกรรมการ
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๓)
ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๙
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๑. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ�ำนวน ๓
ถึง ๗ คน (หรือ ๓ ถึง ๕ คน กรณีสภาเมืองพัทยา)
๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ทีละคน
คื อ เลื อ กคนที่ ห นึ่ ง ก่ อ น แล้ ว จึ ง เลื อ กคนถั ด ไป
จนครบตามจ�ำนวนทีส่ ภาท้องถิน่ ได้มมี ติกำ� หนดไว้
๓. คณะกรรมการแปรญัตติตอ้ งเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น
๔. เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ นั ด และเปิ ด
ประชุมเพือ่ เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ (ข้อ ๑ - ๓)
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ (ข้อ ๑ - ๒)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีทมี่ กี ารตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการทีก่ ำ� หนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จนถึงนัดประชุมเพือ่ เลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔ ได้ ๕ คะแนน
๒. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่กำ� หนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ ๓ คะแนน
๓. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่กำ� หนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๔. กรณีที่ไม่มีการด�ำเนินการ/ด�ำเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒ ไม่ถูกต้อง ได้ ๐ คะแนน
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๒. บั น ทึ ก การประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ห รื อ
คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมกันจริง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และข้อ ๑๑๕
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๐๔

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๒. การเสนอและพิ จ ารณาค� ำ แปรญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. สภาท้องถิน่ ได้กำ� หนดระยะเวลาเสนอค�ำแปร
ญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตนิ นั้
๒. มีการก�ำหนดสถานทีใ่ นการเสนอค�ำแปรญัตติไว้
๓. ประธานกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ ม าปฏิ บั ติ
หน้าที่รับค�ำแปรญัตติภายในเวลาที่สภาท้องถิ่น
ก�ำหนด
๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอ
ญั ต ติ แ ละผู ้ แ ปรญั ต ติ แ ละก� ำ หนดนั ด ประชุ ม
ล่ ว งหน้ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ชั่ ว โมงก่ อ นเวลาที่ มี
การนัดประชุม
๕. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย
๖. สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ยื่ น ค� ำ แปรญั ต ติ
ได้ ม าชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ต ามที่
คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๓. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. มีการก�ำหนดระยะเวลาเสนอค�ำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณ
๒. มีการก�ำหนดสถานที่แปรญัตติและเวลาแปรญัตติอย่างชัดเจน
๓. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ยื่นเสนอค�ำแปรญัตติไม่ต้องน�ำมานับ(เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง)
๔. ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ยื่นค�ำขอแปรญัตติแต่ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นค�ำขอแปรญัตติถือว่าได้ ๕ คะแนน หรือ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้ยื่นค�ำขอแปรญัตติแต่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ยื่นค�ำขอแปรญัตติถือว่าได้ ๕ คะแนน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ มี ก าร
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ ๓
ขั้นลงมติ
๒. เอกสารรายงานการประชุมสภาท้องถิน่ และการแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๓. การจั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท� ำ
รายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
๒. ได้จดั ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้ประธานสภาท้องถิ่น
๓. ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ได้ ส ่ ง รายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
ก่อนการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาวาระ
ที่สอง
๔. คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ เ สนอร่ า ง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิม
และตามที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) ยื่ น ต่ อ
ประธาน สภาท้องถิ่นด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และสภาเมืองพัทยา
๒. การจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึง่ ก�ำหนดว่าเมือ่ คณะกรรมการแปรญัตติได้พจิ ารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค�ำแปรญัตติด้วย และให้ประธาน
สภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
และวรรคสอง ก�ำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ
เกี่ยวกับรายงานนั้น (ส�ำหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมาย
ของเทศบาลแล้วแต่กรณี)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
ในปี ๒๕๖๒
๒. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้ทมี ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๔. การจัดท�ำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ได้บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตามที่
สภาท้องถิ่นได้ประชุมกัน
๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
ได้ท�ำการตรวจรายงานการประชุมและลงลายมือ
ชื่อไว้
๓. สภาท้ อ งถิ่ น ได้ ท� ำ การรั บ รองรายงาน
การประชุมในคราวถัดไป
๔. ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว
๕. ได้ ติ ด ประกาศรายงานการประชุ ม ที่ ส ภา
ท้องถิ่นรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๖
๒. ด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๓. ด�ำเนินการเฉพาะข้อ ๑ - ๔
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ข้อ ๒๔ - ๔๔
หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒๔-๒๘
หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๒๙-๓๒
หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�ำงาน ข้อ ๓๓-๓๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๔-๒๘
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
๒. นายปิยะ คังกัน
		
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๙๑๔๒ ๒๙๕๙
๓. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง 		
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
๔. นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๗๐๖๒
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓
ข้อ ๒๙-๓๒
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
๒. นายอดิศร สุนทรวิภาต 		
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
๓. นางสาวน�้ำทิพย์ หิรัญวงศ์ 		
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๑๔๑ ๙๙๘๗
		
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔, ๔๒๒๖
ข้อ ๓๓-๓๔
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๖๗๔๘
๒. นายอดิศร สุนทรวิภาต
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ โทร. ๐๘๔-๔๖๙ ๐๐๐๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔
หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายวิษณุ วาสานนท์
ผู้อ�ำนวยการกองการเลือกตั้ง โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๗๔
๒. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์การมีส่วนรวมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๖๖๒๙ ๗๕๒๑
๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ โทร. ๐๘๕ ๙๒๑ ๑๕๕๙
					
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ - ๓
หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๖-๔๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสัญจิต พวงนาค
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวินิจฉัยและก�ำกับดูแล
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๖๙
๒. นางสาวตวงรัตน์ จุมปาแฝด
นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐
๓. นางสาวจิราวรรณ สุวรรณปินฑะ นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๓๖
					
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๕๒
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