


แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ (รวม ๘๕ ข้อ) ข้อ ๙๕ - ๑๗๙
จ�านวน ๔๒๕ คะแนน

ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ๑๒ ๑๑ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๓

๒. ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ๓๓ ๒๔ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๑

๓. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม
และกำรท่องเที่ยว

๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

๔. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศำสนำ และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘

๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม

๑๒ ๙ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๗

รวม ๗๕ ๖๒ ๘๕ ๘๕ ๘๓ ๗๙

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับกำรประเมิน
      ( ................................................................. )

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๗๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรด�ำเนินกำรในกำรจัดหำ รักษำ และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีอยู่ใน ควำมรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ทั้งด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ น�้ำประปำ 
รวมถึงกำรควบคุมอำคำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ต่ำง ๆ

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า ข้อ ๙๕ - ๑๐๑ จ�านวน ๗ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสำยท่ีอยู่ใน 

ควำมรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) เพือ่ทรำบจ�ำนวนถนน

ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แผนกำรตรวจสอบถนนประจ�ำปีโดยจัดล�ำดับกำรตรวจสอบ 

ตำมควำมจ�ำเป็น

๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนำถนนท้องถิ่น

๔. บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจที่ปรำกฏ ข้อสั่งกำรของผู้บริหำร 

ลงนำมรับทรำบผลกำรตรวจสอบ

๕. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่มีกำร 

ลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น

๖. ให้ตรวจสอบถนนในแผนพฒันำท้องถิน่เพือ่ให้สอดคล้องกบับญัชี

พัฒนำถนนด้วย (ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมำกที่สุด)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย : 

จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สำมำรถตัดฐำน 

กำรประเมินได้

๙๕. การจัดท�าแผนการตรวจสอบ

ถนนในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มี กำรจั ดท� ำบัญชีทะ เบี ยน

ประวัติถนน ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๒. มีกำรจัดท�ำแผนกำรตรวจสอบ

ถนนประจ�ำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ

บญัชทีะเบยีนประวตัถินนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับกำร

อนุมัติตำมแผน 

๓. มีกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ

ถนนครบถ้วน เป็นไปตำมแผนกำร 

ตรวจสอบถนนประจ�ำปีที่ก�ำหนด 

๔. รำยงำนผลกำรตรวจสอบให ้

ผู้บริหำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบ

ตำมแผนตรวจสอบถนนประจ�ำปี 

และสั่งกำร

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ ข้อ

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนน ทุกสำยที่อยู่ใน

ควำมรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)เพือ่ทรำบจ�ำนวนถนน

ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แผนกำรตรวจสอบถนนประจ�ำปี โดยจดัล�ำดบักำรตรวจสอบตำม

ควำมจ�ำเป็น ท่ีปรำกฏข้อสั่งกำรของผู้บริหำรลงนำมรับทรำบผลกำร

ตรวจสอบและสั่งกำร

๓. ผลกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในควำมรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ภำพถ่ำยก่อนและหลังซ่อมแซม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๐๓.๓/

ว ๑๗๘๓ ลงวนัที ่๑๔ มถินุำยน ๒๕๖๑

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวนัที ่๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๑๗๑๓ ลงวนัที ่๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒

๙๖. ร ้อยละของการซ ่อมแซม/

ปรับปรุง/ต ่อเติมถนน ในความ 

รับผิดชอบขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการ

ตรวจสอบถนนประจ�าปี

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐  – ๗๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐  – ๖๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย : 
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ ยกเว้น กรณีท่ีไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจำกกำร 

ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
๒. กรณีมีหน่วยงำนรำชกำรอื่น ด�ำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของกำรซ่อมแซมฯ ด้วย
๓. กำรต่อเตมิ หมำยถงึ กำรดัดแปลง เปลีย่นแปลง เพ่ือเพิม่เติม หรอืขยำย ซ่ึงลกัษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สดัส่วน น�ำ้หนกั เนือ้ทีอ่นัเป็น

โครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วน ซึ่งได้ก่อสร้ำงไว้แล้วให้ผิดไปจำกเดิม แต่มิใช่เป็นกำรกรณีของกำรซ่อมแซม
๔. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ ยกเว้น กรณีท่ีไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจำกกำร 

ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
๕. กรณีมีหน่วยงำนรำชกำรอื่น ด�ำเนินกำร ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของกำรซ่อมแซมฯ ด้วย

๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสำยท่ีอยู่ใน 

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒. หลักฐำนกำรส่งไปลงทะเบยีนเป็นทำงหลวงท้องถ่ิน (ทถ.๑, ทถ.๓,  

ทถ.๔ , ทถ.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๙๗. ร ้อยละของถนนในความ 

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็น

ทางหลวงท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งเป็นหนังสอืพร้อม

เอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้อง

ไปยงัจงัหวดั) 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐  – ๘๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐  – ๗๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. หมำยถึง ถนนทุกสำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้ำงเองและท่ีได้รับกำรถ่ำยโอน ที่อยู่ใน 

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทำงหลวงท้องถิ่นทั้งหมด

๒. หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรขอลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่นให้ด�ำเนินกำรตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  

ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓ 

๓. กำรลงทะเบียนไม่ก�ำหนดระยะเวลำกำรลงทะเบยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตลอดเวลำ โดยจะต้องมเีอกสำร

หลักฐำนถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่

    ๓.๑ แบบขอลงทะเบียนเป็นทำงหลวงท้องถิ่น  (ทถ.๑)

    ๓.๒ แผนที่แนวเขตทำงหลวง  (ทถ.๒)

    ๓.๓ รำยละเอียดเส้นทำงที่ลงทะเบียน (ทถ.๓)

    ๓.๔ บัญชีเอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทำงหลวง (ถำ้มี)

    ๓.๕ ส�ำเนำหนังสือ ให้หรือสละกำรครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออุทิศที่ดิน (ทถ.๔) เพื่อเป็นทำงสำธำรณประโยชน์ของ

เจ้ำของที่ดิน (ถ้ำมี)

    ๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทำงเพื่อเป็นทำงสำธำรณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนำม กรณีไม่มี

เอกสำร ๔ หรือ ๕

๔. กำรคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจำกจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทำงหลวงท้องถิ่น 

๕. วิธีกำรคิดร้อยละ 

   จ�ำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน  ในปี ๒๕๖๒ X ๑๐๐

  จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. จ�ำนวนของถนนที่ยังไม่ลงทะเบียนทั้งหมด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑) บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวน ถนนทุกสำยท่ีอยู่ใน

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒) หลักฐำนกำรลงทะเบียนทำงหลวงท้องถ่ิน (ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ ,  

ทถ.๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๒. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๙๘. ร ้อยละของถนนในความ 

รับผิดชอบขององค ์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน เป็น

ทางหลวงท้องถ่ินถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓6

ค�าอธิบาย :

๑. ถนน หมำยถึง ถนนทุกสำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้ำงเองและที่ได้รับกำรถ่ำยโอน ที่อยู่ใน

ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียน

เป็นทำงหลวงท้องถิ่นทั้งหมด

๒. หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรขอลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น  

ให้ด�ำเนินกำรตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  

ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓ 

๓. กำรคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจำกจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียน

เป็นทำงหลวงท้องถิ่น 

๔. วิธีกำรคิดร้อยละ 

        จ�ำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐

จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น

๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน 

๒. รำยงำนประจ�ำปีเก่ียวกับกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง (เป็นกำร

ลำดยำงทุกประเภท)/คอนกรีต

๓. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย

๑. จะต้องประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สำมำรถตดัฐำน

กำรประเมินได้

๒. ไม่รวมถนนที่อยู่ในพื้นที่ป่ำสงวน อุทยำน และพื้นที่เขตทหำร

๓. วิธีกำรคิดร้อยละ

ควำมยำวถนนลำดยำง/

คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐

        ควำมยำวของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๙๙. ร ้อยละของความยาวถนน

ลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาว

ของถนนทัง้หมดในความรบัผดิชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

เกณฑ์การให้คะแนน :

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เทศบาล/เมืองพัทยา

๑. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙

๓. ร้อยละ ๘๕.๐๐ - ๘๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕.๐๐

องค์การบริหารส่วนต�าบล

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๕

๓

๑

๐

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 7

๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสำรหลักฐำนกำรส�ำรวจฐำนข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน

๒. เอกสำรรำยงำนฐำนข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน

๓. แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนหรือ

กำรวิเครำะห์หรือกำรพัฒนำท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๐๓.๓/

ว ๑๗๘๓ ลงวนัที ่๑๔ มถินุำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๓๖๒๔ ลงวนัที ่๙ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒

๑๐๐. การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อ

วิ เคราะห์การจัดการโครงสร ้าง 

พื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน 

ครอบคลุมและมีกำรน�ำฐำนข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ 

๒. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน 

ครอบคลุม แต่ไม่ได้น�ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์

๓. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล แต่ไม่ 

ครบถ้วน ครอบคลุม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์กำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน หมำยถึง กำรเก็บข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ลักษณะประชำกรในเขตพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ครอบคลุมและ

เหมำะสมกับประชำกรทุกกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกำส ผู้ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้ำง

ของประชำกร จ�ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนรำยประเภท ประวัติกำรสร้ำงและซ่อมบ�ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนจ�ำแนกรำยประเภทและรำยปี

๒. กำรน�ำฐำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมำยถงึ กำรน�ำข้อมลูในฐำนข้อมลูไปใช้ประกอบในกำรวเิครำะห์ เพือ่ก�ำหนดนโยบำย และวำงแผน

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำกรทุกกลุ่มที่มำใช้บริกำร 

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวกและเหมำะสม

๓. โครงสร้ำงพืน้ฐำน หมำยถงึ  โครงสร้ำงทำงกำยภำพซึง่ใช้อ�ำนวยควำมสะดวกสำธำรณะ โดยมุง่เน้นให้สำธำรณชนได้ประโยชน์ รวมทัง้

เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีท�ำให้ประเทศเกดิกำรพฒันำทำงด้ำนสงัคมและเศรษฐกจิ อำทิ เช่น ถนน ทำงเดนิเท้ำ ระบบขนส่ง ระบบระบำยน�ำ้ เป็นต้น

๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรด้ำนอำรยสถำปัตย์

๒. ภำพถ่ำย

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

๔. ตรวจสอบว่ำมีอำรยสถำปัตย์จริง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๒

๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับ 

ผู้พิกำรหรือทุพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ 

ลงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖

๔. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐ 

ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑

๑๐๑. ร้อยละของสถานทีส่าธารณะ

ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร

จัดการของเทศบาลที่มีการด�าเนิน

งานด้านอารยสถาปัตย์ (Universal 

Design)  

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 ๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป

 ๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙

 ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙

 ๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐.๐๐

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓8

๕. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖ 

ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

๖. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑ 

ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๕๘

๗. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔ 

ลงวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๕๗

๘. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑ 

ลงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๖

ค�าอธิบาย :

๑. สูตรกำรค�ำนวณ

     สถำนที่สำธำรณะที่ด�ำเนินงำนดำ้นอำรยสถำปัตย์  x ๑๐๐

              จ�ำนวนสถำนที่สำธำรณะที่มีอยู่ทั้งหมด

๒. สถำนที่สำธำรณะที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรของเทศบำล หมำยถึง สถำนที่ ที่ประชำชนทุกคนในเทศบำลสำมำรถ 

เข้ำถึงและใช้บรกิำรได้โดยสถำนทีน้ั่น ๆ  ต้องอยูภ่ำยใต้อ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรก�ำกับ ดแูล รกัษำ ควบคมุ บรหิำรจัดกำรของเทศบำล เช่น ทำงเท้ำ  

สวนสำธำรณะ ตลำด สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำนธนำนุบำล ส�ำนักงำนเทศบำล อำคำร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น

๓. อำรยสถำปัตย์ (Universal Design) หมำยถึง กำรออกแบบ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บริกำรต่ำง ๆ  และผลิตภัณฑ์ ให้สำมำรถรองรับ

คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้สูงอำยุ คนพิกำรหรือผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันแตกต่ำงจำกบุคคล

ทั่วไปด้วยข้อจ�ำกัดทำงร่ำงกำยหัวใจส�ำคัญของกำรออกแบบ คือ ควำมสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่ำเทียม ทั้งในกำรด�ำเนิน

ชีวิตประจ�ำวัน และในสถำนที่ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก่อสร้ำงสถำนที่ หรือ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เป็นแนวคิดท่ีสร้ำงสรรค์เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
๒. ไฟฟ้าสาธารณะ ข้อ ๑๐๒ – ๑๐๔ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลถนนสำยหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบแปลนหรือแผนผังกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะหรือสุ่มดูข้อมูล

ตำมจุดเสี่ยง

๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

๔. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนไฟฟำ้สำธำรณะของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

๑๐๒. ร้อยละของถนนทกุสายอยูใ่น

ความรบัผดิชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ

สามารถใช้งานได้



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 9

ค�าอธิบาย :

๑. จดุเสี่ยง หมำยถึง จุดทีอ่ำจกอ่ให้เกิดอนัตรำยอุบตัเิหต ุและควำม

ไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงกำรเกิดอำชญำกรรมต่ำง ๆ 

เช่น ทำงโค้ง ทำงแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ 

๒. ในกำรก�ำหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน เช่น กำรท�ำประชำคม กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก�ำหนด

จุดเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงกำรติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง

๒. ตดิตัง้ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ 

ของจุดเสี่ยงทั้งหมด

๓. ตดิตัง้ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 

ของจุดเสี่ยงทั้งหมด

๔. ตดิตัง้ได้น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลถนนทุกสำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แผนงำน/โครงกำรติดตั้งไฟฟำ้สำธำรณะ

๓. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟำ้สำธำรณะ

๔. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย :

๑. ถนนสำยหลัก หมำยถึง ถนนสำยหลักของท้องถ่ิน เช่น ถนน 

ที่เชื่อมต่อกับทำงหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนำแน่น ถนนที่ใช้

ในกำรเดินทำงเชื่อมต่อจุดส�ำคัญ ๆ เป็นต้น

๒. สำมำรถดูรำยละเอียดกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะบนถนนทุกสำย 

จำกมำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 

๑๐๓. ร ้อยละของถนนทุกสาย 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีการติดต้ัง 

ไฟฟ ้าสาธารณะ และสามารถ 

ใช้งานได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙

๓. ร้อยละ ๔๙.๐๐ – ๕๙.๙๙

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๔๙.๐๐

๕

๓

๑

๐

๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ 

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. บนัทึกขออนุมติัแผนกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำม

จดุเสีย่งต่ำง ๆ  ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓. รำยงำนผลกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำมจุดเสี่ยง

ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๒. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๓.๓/ 

ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑

๑๐๔. การดแูลบ�ารงุรกัษา/ซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุด

เสีย่งต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. มีแผนกำรตรวจสอบไฟฟ ้ำ

สำธำรณะและไฟฟ้ำตำมจุดเส่ียง

ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ได้รับกำรอนุมัติแผนกำรตรวจ

สอบไฟฟ้ำสำธำรณะจำกผู ้บริหำร

ท้องถิ่น



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓10

๓. ด� ำ เนินกำรตรวจสอบตำม

แผนกำรตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ  

๔. รำยงำนให้ผู ้บริหำรรับทรำบ

และสั่งกำรให้มีกำรปฏิบัติ

๕. มีกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร

ของผู้บริหำรท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ - ๕ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ 

๓. ด�ำเนินกำร ๒ ข้อ

๔. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ หรือไม่มีกำร

ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. กำรซ่อมแซม หมำยถึง กำรซ่อมกำรด�ำเนินกำร และหรือกำรเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้ำงของสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วน ซึ่งได้ก่อสร้ำงไว้แล้ว ให้มีสภำพที่ดียิ่งขึ้น

๒. กำรบ�ำรุงรักษำ (Maintenance) หมำยถึง กำรพยำยำมรักษำสภำพกำรใช้งำนได้ของไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำตำมจุดเส่ียงต่ำง ๆ  

ให้มีสภำพที่พร้อมจะใช้งำนอยู่ตลอดเวลำในเวลำกลำงคืน

๓. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
๓. น�า้เพื่อการอุปโภค บริโภค ข้อ ๑๐๕ – ๑๐๖ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำประปำโดยเครื่องมือ 

ภำคสนำมอย่ำงง่ำย

๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำที่ได้มำตรฐำนน�้ำอุปโภค

บริโภค จำกหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำ

๓. ผลด�ำเนินกำรสืบเนื่องจำกกำรตรวจสอบ

๔. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๙๑.๒ / 

ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐๕. การตรวจสอบคุณภาพน�้า

อุปโภคบริโภคขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

ให้มกีำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้อปุโภค

บริโภคภำยใน ๑ ปี 

๒. มีรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

คุณภำพน�้ำประปำด้วยเครื่องมือภำค

สนำมอย่ำงง่ำย
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๓. ผลกำรตรวจคุณภำพน�้ำที่ได้

มำตรฐำนอปุโภคบรโิภค จำกหน่วยงำน

ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ

คุณภำพน�้ำ

๔. มีผลกำรด�ำเนินงำนสืบเนื่อง 

จำกกำรตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำรครบทั้ง ๔ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ 

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ ข้อ 

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ระบบประปำ หมำยถึง ระบบประปำหมู่บ้ำน ระบบประปำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปำภูมิภำค และ/หรือระบบ

อื่น ๆ ที่ใช้งำนอยู่

๒. กำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ประปำโดยเครือ่งมอืภำคสนำมอย่ำงง่ำย เช่น ชดุตรวจโคลฟิอร์มในน�ำ้และน�ำ้แขง็ (อ.๑๑) ชดุทดสอบคลอรนี

อิสระคงเหลือในน�้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปำ ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ำยน�้ำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ/หรือสุ่มตรวจ 

ที่ปลำยทำง อย่ำงสม�่ำเสมอ ทุกระบบประปำ เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน 

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�ำเนินกิจกำรประปำเอง แต่เป็นกำรด�ำเนินกำรของกำรประปำ ส่วนภูมิภำคองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สำมำรถใช้ผลกำรตรวจสอบของกำรประปำส่วนภูมิภำคได้

๔. กำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปำ ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ำยน�้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ หรือ

สุ่มตรวจที่ปลำยทำง

๕. ผลด�ำเนินกำรสืบเนื่อง หมำยถึง ประชำสัมพันธ์ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำให้ประชำชนทรำบหรือด�ำเนินกำรแก้ไขน�้ำให้มีคุณภำพ

๖. หน่วยงำนที่ตรวจสอบคุณภำพน�้ำ 

ภูมิภำค เช่น ๑) ส�ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำค ๑ - ๑๖  ๒) ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๓) สถำบันกำรศึกษำที่มี

ห้องปฏิบัติกำรตรวจคุณภำพน�้ำ ๔) กำรประปำส่วนภูมิภำค

ส่วนกลำง เช่น ๑) กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๒) กรมอนำมัย ๓) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ๔) กำรประปำส่วนภูมิภำค

เอกชน (ในก�ำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด หน่วยงำนในก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โทร.๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓
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๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

สอบถำมจำกประชำชนผู้ใช้น�้ำประปำในหมู่บ้ำน/ชุมชน อย่ำงน้อย 

๓ รำย อย่ำงไม่เป็นทำงกำร โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๙๑.๒ / 

ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/

ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย :

๑. จะต้องประเมินทุกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำล  

ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ 

ยกเว้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้

๒. วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย

กรรมกำร ๔ คน สุ่มตัวอยำ่ง คนละ ๓ รำย รวมเป็น ๑๒ คน ให้หำค่ำ 

ว่ำมีน�้ำเพียงพอตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้ำใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงของ 

ปี ๒๕๖๒ (เช่น ในรอบ ๓๖๕ วัน จะต้องไม่มีน�้ำประปำแตก  

น�้ำหยุดไหล) แล้วหำค่ำจำกจ�ำนวน ๑๒ คน เป็นร้อยละ

เช่น น�้ำใช้เพียงพอ ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน

ไม่ไหล ๒๔ ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

๓. น�้ำประปำ รวมถึง น�้ำประปำภูเขำ หรือประปำหมู่บำ้น ฯลฯ

๔. น�้ำระบบอื่น เช่น บ่อน�้ำตื้น หรืออื่น ๆ

๑๐๖. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน�้า

ประปาใช้หรือน�้าระบบอื่นที่มีใช้

ปริมาณเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 

ชั่วโมง

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป                   

๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  

๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  

๔. น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�านวน ๑๔ ข้อ
๔. การตรวจสอบอาคาร ข้อ ๑๐๗ – ๑๐๘ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แบบบันทึกข้อมูลอำคำร ๙ ประเภท

๒. หนังสือแจ้งเจ้ำของอำคำร ๙ ประเภทให้ด�ำเนินกำร

๓. หนังสือรับรองกำรตรวจสภำพอำคำรของเจ้ำของอำคำร

๔. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ 

มิถุนำยน ๒๕๕๙

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙ 

มกรำคม ๒๕๖๐

๑๐๗.การด� า เนินการ เกี่ ยวกับ

อาคาร ๙ ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทวิ 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑ . จัดท�ำฐำนข ้อมูลอำคำร ๙ 

ประเภทตำมแบบที่ กรมโยธำธิกำร

และผังเมืองก�ำหนด

๒. ท�ำหนังสือแจ้งเจ้ำของอำคำร ๙ 

ประเภทให้ด�ำเนินกำรจัดให้มีผู้ตรวจ

สอบอำคำร
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๓. รับแจ ้ งผลกำรตรวจสภำพ

อำคำร และด�ำเนินกำรออกใบรับรอง 

กำรตรวจสภำพอำคำร

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรให้

จังหวัดทรำบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ข้อ ๑ - ๔

๒. ด�ำเนินกำร ข้อ ๑ - ๓

๓. ด�ำเนินกำร ข้อ ๑ - ๒

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอำคำรสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

๒. อำคำร ๙ ประเภทตำม ม.๓๒ ทวิ ฯ หมำยถึง อำคำรสูง (อำคำรที่บุคคลอำจเขำ้อยู่หรือใช้สอยได้ที่มีควำมสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป) 

อำคำรขนำดใหญ่พเิศษ (อำคำรทีม่พ้ืีนทีร่วมกนัทกุชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่หนึง่หมืน่ตำรำงเมตร ขึน้ไป) อำคำรชมุนมุคน (อำคำรหรอืส่วนใด 

ของอำคำรที่บุคคลอำจเข้ำไปภำยในเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต่หนึ่งพันตำรำงเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 

ห้ำร้อยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรที่ใช้เป็นที่ส�ำหรับฉำยภำพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือกำรแสดงรื่นเริง

อืน่ใด และมีวตัถปุระสงค์เพือ่เปิดให้สำธำรณชนเข้ำชมกำรแสดงนัน้เป็นปกตธิรุะ โดยจะมค่ีำตอบแทนหรอืไม่กต็ำม) โรงแรม (ตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยโรงแรมทีม่จี�ำนวนห้องพกัตัง้แต่แปดสบิห้องขึน้ไป) อำคำรชดุ (ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชดุ หรอือำคำรอยูอ่ำศยัรวมทีม่พ้ืีนทีต่ัง้แต่ 

๒,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป) อำคำรโรงงำน (ที่สูงกว่ำ ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป) ปำ้ย (สูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป

หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป หรือป้ำยที่ติดหรือตั้งบนหลังคำหรือดำดฟ้ำของอำคำรที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตำรำงเมตรขึ้นไป) และ 

สถำนบริกำร (ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำรที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป)

๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�ำสัง่จดัตัง้คณะท�ำงำนด�ำเนนิกำรตรวจสอบอำคำรทีไ่ม่เข้ำข่ำยฯ 

และเป็นปัจจุบัน

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบอำคำรทีไ่ม่เข้ำข่ำยฯ และกำร

สั่งแก้ไขหำกพบข้อบกพร่อง

๓. หนังสือรำยงำนผลให้จังหวัดทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ 

มิถุนำยน ๒๕๕๙

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙ 

มกรำคม ๒๕๖๐

๑๐๘. การด�าเนนิการเกีย่วกับอาคาร

ที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท 

มีการด�าเนินการ ดังนี ้

๑. จัดตั้งคณะท�ำงำนด�ำเนินกำร

ตรวจสอบอำคำรท่ีไม่เข้ำข่ำยอำคำร 

๙ ประเภท

๒. ด�ำเนินกำรตรวจสอบและสั่ง

แก้ไขหำกพบข้อบกพร่อง

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรให้

จังหวัดทรำบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๓

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๒

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอำคำรสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

๒. อำคำรที่อำจไม่เข้ำข่ำยฯ หมำยถึงอำคำรที่ ไม่เข้ำข่ำยอำคำร ๙ ประเภท ตำม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสภำพหรือมีกำรใช้ที่อำจไม่ปลอดภัยจำกอัคคีภัยตำมมำตรำ ๔๖ เช่น อำคำรสำธำรณะ อำคำรอยู่อำศัยรวม หอพัก 

อำคำรทีค่นใช้สอยเป็นจ�ำนวนมำก และอำคำรทีพ่กัหรอืรบัเลีย้งเดก็ หรอืคนชรำ หรอืคนพกิำร ตำมแบบคูม่อืของกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง

คะแนนเต็ม ๑๖๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีำรด�ำเนนิกำรในกำรส่งเสรมิคณุภำพชวีติทัง้ในด้ำนกำรศกึษำกำรสำธำรณสขุกำรส่งเสรมิกำรกฬีำ 
กำรส่งเสริมเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในสังคมในกำรเข้ำถึงโอกำสในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งในเด็ก และเยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และ
ผู้ไร้ที่พึ่ง และค�ำนึงถึงกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�านวน ๑๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๑ การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา ข้อ ๑๐๙ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑) แผนพฒันำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๒) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนพัฒนำของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของ

สถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๙

๕. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๖. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ 

ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒

๑๐๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี

การจดัท�าแผนพฒันาการศกึษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

กำรน�ำแผนงำน/โครงกำร ตำมแผน

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำกำรศกึษำ และ

แผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มำบรรจุไว้ในแผน

พฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด�ำเนินกำรบูรณำกำรแผนพัฒนำกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำในสั ง กัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

และด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำร

ศึกษำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓. มกีำรประกำศใช้แผนพฒันำกำร

ศึกษำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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๔. แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีกำร

ศึกษำโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำข้ันพืน้ฐำน

หรอืคณะกรรมกำรของสถำนศกึษำที่

เรียกชื่ออย่ำงอื่น และจัดส่งให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบั ติกำร

ประจ�ำปีงบประมำณของสถำนศกึษำ

๖. คณะกรรมกำรกำรศึกษำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำร

ศึกษำท ้องถิ่นสี่ป ี  (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) ก่อนกำรทบทวนเป็นแผน

พฒันำกำรศกึษำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๕)    

๗. ผู้บริหำรท้องถ่ิน ประกำศใช้

แผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถ่ิน (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และปิดประกำศ 

ให้ประชำชนรับทรำบ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีกำรด�ำเนินกำร  ๗  ข้อ 

๒. มีกำรด�ำเนินกำร  ๔ - ๖ ข้อ

๓. มีกำรด�ำเนินกำร   ๒ - ๓  ข้อ

๔. มกีำรด�ำเนนิกำร  ๑ ข้อ หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ประเมินเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนศึกษำ

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนำกำร

ศกึษำท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรศกึษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืไม่ หำกผ่ำน 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ แล้ว ในกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้อง 

ขอควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ อีก
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�านวน ๑๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ข้อ ๑๑๐ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ผลคะแนนเฉลี่ยรวมกำรสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เปรยีบเทยีบกนัระหว่ำง ปีกำรศกึษำ 

๒๕๖๑ กับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนศนูย์พฒันำเดก็เลก็ของกรมส่งเสรมิกำร

ปกครองท้องถิ่น

๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ 

ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๔ ลงวนัที ่๒๔ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๐

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/

ว ๔๑๕๘ ลงวนัที ่๒๑ ธนัวำคม ๒๕๖๑

๕. หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๕๐ ลงวนัที ่๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑

๖. หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒

๗. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๑๖.๓/ว๓๓๕๘ 

ลงวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๒

๑๑๐. คะแนนเฉลีย่รวมการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ในทุกระดับที่สอบสูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยรวมของปีการศึกษาที่ผ่านมา

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึน ๒.๐๐ 

ขึ้นไป

๒. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึนตั้งแต่ 

๑.๐๐ – ๒.๐๐

๓. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึนตั้งแต่ 

๐.๐๑-๐.๙๙

๔. คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับหรือ  

ต�่ำกว่ำปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ประกำศผล O-NET ดังนี้ 

    (๑) ป.๖ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓  (๒) ม.๓ วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓  (๓) ม.๖ วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

๒. x = คะแนนเฉลี่ยรวม

    คะแนนรวมชั้น ป.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ชั้น ป.๖

    คะแนนรวมชั้น ม.๓ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ชั้น ม.๓

    คะแนนรวมชั้น ม.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ชั้น ม.๖

๓. สูตรในกำรค�ำนวณ 

    x = (คะแนนรวมชั้น ป.๖) + (คะแนนรวมชั้น ม.๓) + (คะแนนรวมชั้น ม.๖)

                                                   ๓                                       

๔. สูตรในกำรเปรียบเทียบ =     x  ปี ๒๕๖๒ – ปี ๒๕๖๑

๕. กรณีที่ทีมประเมิน ฯ มีกำรประเมิน LPA ก่อน กำรประกำศผลสอบ O-NET ให้ประเมินย้อนหลังได้

หมายเหต ุประเมินเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�านวน ๑๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ข้อ ๑๑๑ – ๑๑๒ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๒
๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
๓. ภำพถ่ำย
๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนศนูย์พฒันำเดก็เลก็ของกรมส่งเสรมิกำร

ปกครองท้องถิ่น
๒. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ 

ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๔ ลงวนัที ่๒๔ กมุภำพนัธุ ์๒๕๖๐
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/

ว ๔๑๕๘ ลงวนัที ่๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๒๕๐ ลงวนัที ่๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/

ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒

๑๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมำเป็นฐำนในกำรค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน
๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่รับถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ ท่ีเลือกรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบท่ี ๓ คือ ศำสนสถำนบริหำรจัดกำร 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดกิจกรรมใน วันส�ำคัญ กำรทัศนศึกษำ เป็นต้น

๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
๓. ภำพถ่ำย
๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของกรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น

๑๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มกีารส่งเสรมิสนบัสนนุการเรยีนการ
สอนและการด�าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๒. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๕

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๔ ลงวนัที ่๒๔ กมุภำพนัธุ ์๒๕๖๐

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/
ว ๔๑๕๘ ลงวนัที ่๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑

๕. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๕๐ ลงวนัที ่๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑

๖. หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมำเป็นฐำน ในกำรค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน 
๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่รับถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ ท่ีเลือกรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบท่ี ๓ คือ ศำสนสถำนบริหำรจัดกำร              

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม กำรส่งเสริมอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม                 

กำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ ๑๑๓ – ๑๑๕ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓. ภำพถ่ำย

๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ตรี)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕)

ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดลำนกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู ้  

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน กำรจัดให้มีห้องสมุดชุมชน กำรจัดให้มีหอสมุด

เยำวชน เป็นต้น

๑๑๓. การด�าเนินการเพื่อจัดให้มี

หรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียน

รูช้มุชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๕ แห่ง

ขึ้นไป

๒. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๔  แห่ง

๓. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๓  แห่ง

๔. มแีหล่งเรียนรูจ้�ำนวน ๑ - ๒ แห่ง 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓. ภำพถ่ำย

๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ตรี)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕)

ค�าอธิบาย

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดเสวนำ/อภิปรำยกลุ่ม กำรส่งเสริม

จัดกำรศึกษำผู้ด้อยโอกำส , กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ชำวบ้ำน, 

ทัศนศึกษำศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, กำรเรียนรู้

กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น

๑๑๔. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม

๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม

๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรอืไม่มี

กำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. สถำนที่ตั้งของที่อ่ำนหนังสือ

๒. ภำพถ่ำย/สภำพกำรใช้งำน

๓. เอกสำรและภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม

๔. แผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรอ่ำน

๕. แผนงำน/โครงกำร กิจกรรมรณรงค์ฯ

๖. ค�ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมำยเจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/

ว ๒๔๕๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย 

๑. แนวทำงทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ก�ำหนด จ�ำนวน 

๖ ข้อ ดังนี้

๑.๑ มีกำรจัดท�ำป้ำย “ที่อ่ำนหนังสือท้องถิ่นรักกำรอ่ำน” หรือ 

“บ้ำนรักกำรอ่ำน”

๑.๒ มีแผนด�ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรอ่ำน

๑.๓ มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษำที่อ่ำนหนังสือ

๑๑๕. มีท่ีอ่านหนงัสอืประจ�าหมู่บ้าน/

ชุมชน ที่เป็นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเองและเป็นไปตาม

แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น (สถ.) ก�าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. มี ท่ีอ ่ำนหนังสือขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓ แห่งข้ึนไป 

และเป็นไปตำมแนวทำง ๔ ใน ๖ ข้อ 

ตำมค�ำอธิบำย

(ระบุข้อ)........................................

๒. มี ท่ีอ ่ำนหนังสือขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒ แห่ง และ

เป็นไปตำมแนวทำง ๔ ใน ๖ ข้อ ตำม

ค�ำอธิบำย

(ระบุข้อ) ......................................

๕

๓
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๑.๔ มีกำรจัดหำหนังสือที่มีหลำกหลำยและพอเพียง

๑.๕ มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรบริจำคหนังสือ

๑.๖ มกีำรรณรงค์หรอืประชำสมัพนัธ์ให้กบัประชำชนมำใช้บรกิำร

ที่อ่ำนหนังสือหรือกำรรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนอ่ำนหนังสือ

๒. จะต้องประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สำมำรถตดัฐำน

กำรประเมินได้

๓. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน (ระบุข้อ) ............ ให้ระบุข้อในค�ำอธิบำย 

ของข้อ ๑ ซึ่งมี ๖ แนวทำง 

๓. มี ท่ีอ ่ำนหนังสือขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑ แห่ง และ

เป็นไปตำมแนวทำง ๔ ใน ๖ ข้อ ตำม

ค�ำอธิบำย

(ระบุข้อ) .......................................

๔. ไม่มีที่อ่ำนหนังสือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑๑๖ – ๑๑๗ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักฐำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม

๒. หลักฐำนกำรส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๓. แผนกำรจดักำรเรยีนรู/้แผนกำรจดัประสบกำรณ์

ปฐมวัยหรือหนังสือรับรองของผู ้อ�ำนวยกำร/

หัวหน้ำสถำนศึกษำว่ำ ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ทุกคนจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/ประสบกำรณ์

ปฐมวัย

๑๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการเพือ่

ให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดจัดท�าแผนการ

จัดการเรียนรู ้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

ทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่มีการปรับปรุง/หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงกำร/กิจกรรม 

ส่งเสรมิกำรจัดท�ำแผนกำรเรยีนรู/้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

ปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนศึกษำ

ด�ำเนินกำรเอง

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลำกรไปฝึกอบรม

เกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/แผนกำรจัด

ประสบกำรณ์ปฐมวัย

๓. ครู/ครูผู ้ดูแลเด็ก/ผู ้ดูแลเด็ก ทุกคนมีกำรจัดท�ำ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัย

ครบถ้วน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำร 

๒. ด�ำเนินกำร ๒ รำยกำร 

๓. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำร

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักฐำนกำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

๒. หลักฐำนส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ำ

รับกำรฝึกอบรม/พัฒนำ ฯลฯ

๑๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการเพือ่

ให้คร/ูครผููดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็กในสงักดัด�าเนนิการจดัการ

เรยีนรู/้จดัประสบการณ์ปฐมวยัให้สอดคล้องกบัแผนการ

จดัการเรยีนรู/้แผนการจดัประสบการณ์ปฐมวยั  

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงกำร/กิจกรรม

ส่งเสริมให้ครู/ครูผู ้ดูแลเด็ก/ผู ้ดูแลเด็ก จัดกำรเรียน

รู ้สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้/แผนกำรจัด

ประสบกำรณ์ปฐมวัย

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้

ดูแลเด็ก เข้ำรับกำรฝึกอบรม/พัฒนำเกี่ยวกับกำรจัดกำร

เรียนรู้/กำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัย

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีกำรติดตำม/นิเทศ

กำรจัดกำรเรียนรู้/กำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยของครู/

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

๔. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้มีกำรติดตำม/นิเทศกำร

จัดกำรเรียนรู้/กำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยของครู/ครูผู้

ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๔ รำยกำร

๒. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ รำยกำร

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
กลุ่มที่ ๕ การบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อ ๑๑๘ – ๑๒๑ จ�านวน ๔ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักสูตรสถำนศึกษำ

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓. ภำพถ่ำย

๔. เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน

ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัด

จัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความ

สามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี

๒. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนำฎศิลป์

๓. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ

๔.  มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ

๕. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรท้องถิ่น
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ค�าอธิบาย :

กำรประเมินเฉพำะโรงเรียนระดับประถมศึกษำ           

ขึ้นไป

๖. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรเทคโนโลยี

๗. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรฝีมือหรืออำชีพ

๘. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬำ

๙. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง /หลักสูตรอื่น ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๕ รำยกำร

๒. ด�ำเนินกำร ๔ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๒ - ๓  รำยกำร

๔. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำรหรือไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลนักเรียน 

๒. ข้อมูลกำรสนับสนุนอุปกรณ์ กำรเรียนหรือ

อุปกรณ์อื่น 

๓. หลกัฐำนกำรบรรจุ/จ้ำง/ค�ำสัง่  แต่งต้ัง ครสูอน

นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ

๔. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่/โรงเรยีนในสงักดัมนีโยบำยรบันกัเรียน

ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ฯลฯ

ค�าอธิบาย :

ประเมนิเฉพำะโรงเรียนระดับประถมศกึษำขึน้ไป

๑๑๙. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. โรงเรยีนในสงักดัรบันกัเรยีนทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ

และมีนักเรียน

๒. มีกำรสนับสนุนครูส�ำหรับกำรเรียนพิเศษรวม

๓. มีกำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียน/อุปกรณ์อื่น ๆ 

ส�ำหรับนักเรียนพิเศษ

๔. มีนโยบำยรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียน

รวม แต่ไม่มีนักเรียนมำสมัครเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ รำยกำร 

๒. ด�ำเนินกำร ๒ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำร

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๒. เอกสำรที่แสดงว ่ำมีกำรด�ำเนินกำรตำม

กิจกรรม

๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรมีมำตรกำร 

ด�ำเนินกำรจริง

๔. ภำพถ่ำย

๑๒๐. สถานศกึษาในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี

การส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาการตามวยัของนกัเรยีน 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มกีำรตรวจสขุภำพนกัเรยีน (อำจด�ำเนนิกำรเองหรอื

ร่วมกับหน่วยงำนอื่น)

๒. มีกำรคัดกรองนักเรียน (อำจด�ำเนินกำรเองหรือ 

ร่วมกับหน่วยงำนอื่น)

๓. มีกำรประกันสุขภำพ/อุบัติเหตุนักเรียน

๔. มีมำตรกำรป้องกัน/กำรฝึกซ้อม กรณีเด็กติดใน

รถยนต์

๕. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน�้ำ

๖. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กถูกไฟฟ้ำช็อต

๗. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีไฟไหม้

๘. มีมำตรกำรป้องกัน/ฝึกซ้อมภัยอื่น ๆ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ รำยกำรขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๔ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำร

๔. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ รำยกำร หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บันทึกกำรขออนุญำตไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับ 

กำรฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภำพภำยใน 

สถำนศกึษำ หรือหลกัฐำนอืน่ทีเ่ข้ำร่วมกำรฝึกอบรม

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับกำร

ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

๓. แผนกำรติดตำม/รำยงำนผลกำรติดตำมท่ี

เกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

๔. รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง (SAR) รำยงำน

กำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง(SAR) 

ของสถำนศึกษำที่ผู้รับผิดชอบ

๕. เสนอผูบ้ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอื

เอกสำรหลักฐำนอื่นที่แสดงเห็นว่ำรำยงำนฯ (SAR) 

ได้รับกำรตรวจสอบจำกต้นสังกัด

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภำคม 

๒๕๖๒

๑๒๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษา

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรส่งบุคลำกรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ

๒. มีกำรจัดกิจกรรม/ติดตำมเก่ียวกับประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

๓. สถำนศกึษำทกุแห่งมกีำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) ครบทุกแห่ง

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบรำยงำนกำร

ประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ของ

สถำนศึกษำแล้วรำยงำนผู้บริหำร

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๓ รำยกำรขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ รำยกำร

๓. ด�ำเนินกำร ๑ รำยกำร

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ข้อ ๑๒๒ – ๑๒๘ จ�านวน ๗ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันโรคในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสุข
ภำวะในท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนพัฒนำสุขภำพหรือแผนงำนสำธำรณสุข

๒. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน

วันตรวจประเมินฯ)

๓. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนกำรจัด 

อำจใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

๔. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่จัดกิจกรรม

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมคัรบรบิำลท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ 

ลงวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ เร่ือง กำรก�ำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

กำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง ในระยะยำว และหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

เงือ่นไข อตัรำค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของอำสมคัรบริบำล

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๒/

ว ๑๔๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒ เรื่อง กำรส่งเสริมกำรเดินและ

กำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ�ำวัน 

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว๒๐๖๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเจำ้หน้ำที่ และ

ผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม

๑๒๒. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท�าหน้าที่ดูแล

สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๖ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๔ – ๕ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอยำ่งกิจกรรม เช่น กำรพัฒนำศักยภำพผู้น�ำชุมชนอบรม อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.)/แกนน�ำสุขภำพ ในกำร

ควบคุมและป้องกันโรค กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำป่วยกำรให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) (เฉพำะองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด) เป็นต้น

๒. กจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนนิกำรเพือ่พฒันำคณุภำพผูท้�ำหน้ำท่ีดแูลสขุภำพในหมูบ้่ำน/ชมุชน ควรมคีวำมครอบคลมุ

กิจกรรม

๓. ด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันและควบคุมโรค, กำรส่งเสริมสุขภำพ, กำรรักษำโรคเบื้องต้น, กำรฟื้นฟูสภำพผู้ป่วย เป็นต้น

๔. ผู้ท�ำหน้ำที่ คือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บำ้น (อสม.) อำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) ผู้น�ำองค์กรในชุมชน ฯลฯ)

๕. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บำ้น (อสม.) หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกชำวบ้ำนในแต่ละกลุ่มบ้ำนและได้รับกำรอบรม

ตำมหลักสูตรที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด มีหนำ้ที่ เช่น สื่อสำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุข ป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๖. อำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) หมำยถึง คนในครอบครัวแต่ละครอบครัว หรือเพื่อนบ้ำนที่ได้รับกำรคัดเลือก และผ่ำนกำรฝึก

อบรมหลักสูตรตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด เช่น กำรดูแลสุขภำพของคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นเบำหวำน โรคเรื้อรัง ฯลฯ ตัวอย่ำง 

ครอบครัว ก มีผู้ป่วยเป็นภำวะ(ภำวะ = ส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำเป็นโรค) เบำหวำน สำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของคนในครอบครัว ไปยัง

ครอบครัวอื่น

๗. ผู้น�ำด้ำนสุขภำพ หมำยถึงผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสู่กำรมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถกระตุ้น ผลักดัน              

กำรขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้ำน  ได้แก่ กำย ใจ สังคม และอำรมณ์ เช่น ผู้น�ำ

กำรออกก�ำลังกำย ผู้น�ำกิจกรรมนันทนำกำร ฯลฯ

๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำนสำธำรณสุข (e-LAAS)

๒. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง

ในวันตรวจประเมินฯ)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่ จัดกิจกรรม

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

ค�าอธิบาย :

กรณไีม่ได้ใช้เงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตรวจ

สอบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

๑๒๓. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการ 

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำร ๙ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๗ – ๘ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๕ – ๖ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำนสำธำรณสุข (e-LAAS)

๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพำะบุคคล)

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว ๔๓๐๐ ลงวนัที ่๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว ๒๓๒๐ ลงวนัที ่๑๓ มิถนุำยน ๒๕๖๒ 

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

๔. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑ 

ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๕. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒ 

ลงวันที่๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/

ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

๗. คูม่อืแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนจัดกำรอบรมผู้ประกอบ

กิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร

๘. คูมื่อพระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิม่เติม

๑๒๔. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ

ควบคุมโรคต่าง ๆ  รวมถงึการเตรยีม                   

ความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ 

โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่

การให้ความรู้)

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๙ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๗ – ๘ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๕ – ๖ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย

๑. กำรนับจ�ำนวนกิจกรรมหำกใน ๑ โครงกำร มีหลำยกิจกรรมให้นับเป็นรำยกิจกรรม เช่น  มีกำรจัดท�ำโครงกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ                 

กำรป้องกันและควบคุมโรคตำ่ง ๆ โดยโครงกำรดังกลำ่วประกอบด้วยหลำยกิจกรรม เช่น กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่ำง ๆ กำรฉีดพ่นหมอก

ควัน กำรก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ กำรตรวจสุขภำพ กำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรป้องกันโรคขำด

สำรไอโอดนี กำรคดักรองโรคไม่ตดิต่อ  กำรตรวจหำมะเรง็เต้ำนม กำรให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรม  เป็นต้น สำมำรถแยกนบัเป็นรำยกิจกรรมได้

๒. โรคติดต่อ หมำยถึง โรคที่เกิดจำกเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสำมำรถแพร่ได้โดยตรงหรือทำงอ้อมมำสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้ำ

(สัตว์สู่คน) โรคตำแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

๓. โรคไม่ติดต่อ หมำยถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกกำรติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจำกเชื้อโรค ไม่สำมำรถติดต่อได้ 

ผ่ำนกำรสัมผัส หรือติดต่อผ่ำนตัวน�ำโรค (พำหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจำกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยกำรคลุกคลี สัมผัส ไอ จำม น�้ำ 

อำหำร อุจจำระ ปัสสำวะ เพศสัมพันธ์  แต่อำจถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมได้ หรือกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น กำรดื่ม สูบบุหรี่ ขำดกำร 

ออกก�ำลังกำย ควำมเครียด อำหำรหวำน มัน และเค็ม ตัวอย่ำงเช่น โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม โป่งพอง  

โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง

๔. โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรำยงำนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมำณ

๒๐ ปีที่ผ่ำนมำ หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้น ในอนำคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะ

แพร่ระบำดเข้ำไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยำปฏิชีวนะแต่เกิดกำรดื้อยำ 

๕. โรคติดต่อท่ีเกิดจำกเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซำร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ h๑n๑ ๒๐๐๙  

ไข้สมองอักเสบนิปำห์ไวรัส

๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มำจำกประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ำมทวีป เช่น  

โรคเวสต์ไนล์ไวรัส

๗. โรคตดิต่ออบุตัซิ�ำ้ (re-emerging infectious diseases) คอื โรคตดิต่อท่ีเคยระบำดในอดตี และสงบไปนำนแล้ว แต่กลับมำระบำดอกี  

เช่น ไข้ชิคุนกุนยำ

๘. เชื้อโรคดื้อยำ (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยำ

๙. ตัวอย่ำงรำ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. แนวทำงกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฯ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑. คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (SOP)

๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำนดำ้นสำธำรณสุข (e-LAAS)

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. เอกสำรหรือฐำนข้อมูล Rabies One Data 

๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ควำมเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บวัคซีน 

เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data Logger 

๑๒๕. การบรหิารจดัการการป้องกนั

โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีฐำนข้อมูลจ�ำนวนสุนัขและ

แมวในพื้นที่

๒. มีกำรจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น/

เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำร

เลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สำธำรณะ

๓. มีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบำ้ในสัตว์ 
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. พระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓. พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

๔. พระรำชบัญญัติกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสวสัดภิำพ

สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. คู่มือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนสงเครำะห์สัตว์ 

๗. คูม่อืกำรบรหิำรจัดกำรวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำในสตัว์ส�ำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ (จัดให้

มีสถำนสงเครำะห์สัตว์หรือส่งต่อไป

ยังสถำนสงเครำะห์สัตว์อื่น)

๕. มกีำรจัดให้มรีะบบลกูโซ่ควำมเยน็ 

(Cold Chain system) ส�ำหรบัวคัซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ    

๖. มีกำรท�ำหมันสุนัขและแมวที่

ไม่มีเจ้ำของหรือด้อยโอกำสหรือเป็น 

กลุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคพิษสุนัขบ้ำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน :     

๑. ด�ำเนินกำร ๕ ข้อขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒  ข้อ

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ระบบลูกโซ่ควำมเย็น (Cold Chain system)หมำยถึง ระบบกำรจัดกำรที่จะท�ำให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมำะสมตลอดเวลำ                      

ทัง้ในขณะจดัเกบ็และกระบวนกำรขนส่งวคัซนี และรวมถงึขัน้ตอนในขณะให้บรกิำรทีต้่องน�ำวคัซนีทีม่อียูใ่นสภำพทีเ่หมำะสมเข้ำสูร่่ำงกำย

สัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อควำมร้อนควำมเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้ +๒ ถึง +๘ องศำเซลเซียส

๒. วัคซีน หมำยถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์ 

๓. Ice Pack หมำยถึง ภำชนะพลำสติกที่มีเจลข้ำงใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอำไว้ใช้เหมือนน�้ำแข็ง

๔. Data logger หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�ำหนดกำรท�ำงำน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิ          

ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศำเซลเซียส ขึ้นไป

๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำนสำธำรณสุข (e-LAAS)

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. หนังสือขอรับกำรสนับสนุน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยำบำลและ

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ 

ลงวันที่ ๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 

๑๒๖. จ�านวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุ

ที่ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

ด�าเนนิการหรอืสนบัสนนุในการดแูล

สุขภาพประชาชน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สนบัสนนุหน่วยบรกิำรสำธำรณสขุ 

อืน่ในกำรตรวจสขุภำพของประชำชน

๓. สนบัสนนุ อำสำสมคัรสำธำรณสขุ 

ประจ�ำหมู่บำ้น (อสม.) ให้บริกำรครบ

ทุกหมู่บำ้น/ชุมชน
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๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๒ 

๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

๔. มกีำรบรกิำรสำธำรณสขุเคลือ่นท่ี

ท้ังในส่วนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือร ่วมกับหน่วยบริกำร

สำธำรณสุขอื่น

เกณฑ์การให้คะแนน :     

๑. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ

๒. ด�ำเนินกำ ร  ๒ ข้อ

๓. ด�ำเนินกำร ๑ ข้อ

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. หน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมำยถึง สถำนที่รวมตลอดถึงยำนพำหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อกำร ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยำบำล  

สถำนีอนำมัย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ โรงพยำบำลส่งเสริม สุขภำพประจ�ำต�ำบล ศูนย์กำรแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

ศูนย์สุขภำพชุมชน หรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไป หรือ  

สถำนพยำบำลที่ด�ำเนินกำรโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอ่ืน       

ของรัฐ และสภำกำชำดไทย สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หน่วยบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ และหน่วยบริกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

ข้อมูลปัจจุบัน :  มีสถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) ถ่ำยโอนมำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน                

๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด 

๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสำรกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม

๒. เอกสำรกำรประเมินตนเองตำมแบบมำตรฐำนคุณภำพระบบ

บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เอกสำรแบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 

ส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละด้ำนทีม่กีำรลงลำยมือชือ่

จำกคณะกรรมกำร

๔. เอกสำรสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ ระบบบริกำร

อนำมัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรลงลำยมือช่ือ

จำกคณะกรรมกำร

๑๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผ่านการประเมินคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ

จัดการสุขาภิบาล อาหาร และ 

ด้านการจัดการคุณภาพน�า้บริโภค

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ผ่ำนกำรประเมนิระดับเกยีรตบิตัร 

๑ – ๒ ด้ำน

๒. ผ่ำนกำรประเมินระดับพื้นฐำน 

๑ – ๒ ด้ำน

๓. มีกำรสมัครเข้ำร่วมอย่ำงน้อย 

๑ ด้ำน และ  มีผลกำรประเมิน

ตนเอง และมผีลกำรประเมนิจำกคณะ

กรรมกำร (ไม่ผ่ำน)

๔. ไม ่สมัครเข ้ำร ่วมโครงกำร

พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 

สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้ำน)

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 29

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภำพระบบบริกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้ำน ได้แก่
    ๑.๑ กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร  
    ๑.๒ กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำบริโภค  
    ๑.๓ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล           
    ๑.๔ กำรจัดกำรมูลฝอย
๒. คณะกรรมกำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพจำกหน่วยงำนกรมอนำมยั ศนูย์อนำมยัที ่๑ – ๑๒ ส�ำนักงำนสำธำรณสขุ

จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ตรวจสอบผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรในปีปัจจุบัน 

(ปีงบประมำณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยำจะต้องสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ภำยในระยะเวลำที่กรมอนำมัย

ก�ำหนดเพื่อเข้ำรับกำรประเมิน และหำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกินระยะเวลำท่ีก�ำหนดคณะกรรมกำร  
จะลงตรวจให้ แต่ผลกำรประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒

๕. กำรตรวจประเมินคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้ำน ขอให้พิจำรณำ ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนกำรประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐำน (๓ คะแนน)  

ด้ำนใดดำ้นหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้ำนแล้ว สำมำรถใช้ผลคะแนนดังกล่ำวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรและ 
ไม่ต้องสมคัรใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจดัเตรยีมเอกสำรสรปุผลกำรประเมนิมำตรฐำนคณุภำพระบบบรกิำรอนำมยัส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรลงลำยมือชื่อจำกคณะกรรมกำรในปีที่ขอรับกำรประเมิน (หรือในกรณีเทศบำล/เมืองพัทยำที่ผ่ำนกำรรับรองแต่ไม่มี
เอกสำรสรุปผลกำรประเมินฯ ให้ใช้เอกสำรใบรับรองคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

๕.๒ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่ำนกำรประเมินในระดับพื้นฐำนตำมข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องกำรที่จะประเมินใหม่เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้ำโครงกำรเฉพำะด้ำนที่จะ
ขอประเมินใหม่

๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสำรกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม
๒. เอกสำรกำรประเมินตนเองตำมแบบมำตรฐำนคุณภำพระบบ

บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เอกสำรแบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 

สิง่แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละด้ำนทีม่กีำรลงลำยมอืชือ่ 
จำกคณะกรรมกำร

๔. เอกสำรสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ ระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรลงลำยมือช่ือ
จำกคณะกรรมกำร

๑๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผ่านการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน 
การจัดการ สิ่ งปฏิกูลและด ้าน 
การจัดการมูลฝอย

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ผ่ำนกำรประเมินระดับเกียรติ

บัตร ๑ – ๒ ด้ำน
๒. ผ่ำนกำรประเมินระดับพื้นฐำน 

๑ – ๒ ด้ำน
๓. มีกำรสมัครเข้ำร่วมอย่ำงน้อย 

๑ ด้ำน และ มีผลกำรประเมินตนเอง 
และมีผลกำรประเมินจำกคณะ
กรรมกำร (ไม่ผ่ำน)

๔. ไม ่สมัครเข ้ำร ่วมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 
สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้ำน)

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓30

ค�าอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภำพระบบบริกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้ำน ได้แก่
    ๑.๑ กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร           ๑.๒ กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำบริโภค  
    ๑.๓ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล                     ๑.๔ กำรจัดกำรมูลฝอย
๒. คณะกรรมกำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพจำกหน่วยงำนกรมอนำมยั ศนูย์อนำมยัที ่๑ – ๑๒ ส�ำนักงำนสำธำรณสขุ

จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ตรวจสอบผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรในปีปัจจุบัน 

(ปีงบประมำณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยำจะต้องสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ภำยในระยะเวลำที่กรมอนำมัย

ก�ำหนดเพ่ือเข้ำรับกำรประเมิน และหำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกินระยะเวลำท่ีก�ำหนดคณะกรรมกำร  
จะลงตรวจให้ แต่ผลกำรประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒

๕. กำรตรวจประเมินคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้ำน ขอให้พิจำรณำ ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนกำรประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐำน (๓ คะแนน)  

ด้ำนใดดำ้นหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้ำนแล้ว สำมำรถใช้ผลคะแนนดังกล่ำวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรและ 
ไม่ต้องสมคัรใหม่ในปีถัดไป แต่ต้องจดัเตรยีมเอกสำรสรปุผลกำรประเมนิมำตรฐำนคณุภำพระบบบรกิำรอนำมยัส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรลงลำยมือชื่อจำกคณะกรรมกำรในปีที่ขอรับกำรประเมิน (หรือในกรณีเทศบำล/เมืองพัทยำที่ผ่ำนกำรรับรองแต่ไม่มี
เอกสำรสรุปผลกำรประเมินฯ ให้ใช้เอกสำรใบรับรองคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

๕.๒ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่ำนกำรประเมินในระดับพื้นฐำนตำมข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องกำรที่จะประเมินใหม่เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้ำโครงกำรเฉพำะด้ำนที่จะ
ขอประเมินใหม่

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมสตรีและครอบครัว ข้อ ๑๒๙ – ๑๓๐ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงกำรกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๓. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ฯ
๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม  

มำตรำ ๕๐ (๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และ 
ผู้พิกำร มำตรำ ๕๓ (๑) และมำตรำ ๕๖ (๑) 

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๖๗ (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี 
เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร

๑๒๙. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
หรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรี
ในพื้นที่

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๓. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๔๕ (๘) จัดท�ำกิจกำรใด ๆ อันเป็นอ�ำนำจหน้ำที่
ของรำชกำรส่วนท้องถิน่อืน่ทีอ่ยู่ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และ
กจิกำรนัน้เป็นกำรสมควรให้รำชกำรส่วนท้องถิน่อืน่ร่วมกนัด�ำเนนิกำร 
หรือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท�ำ ท้ังนี้ ตำมท่ีก�ำหนดใน 
กฎกระทรวง

๔. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๖๒ (๑๔) อ�ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนดให้เป็นของเทศบำลนครหรือของเมืองพัทยำ

๕. พระรำชก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ (๑๐) มำตรำ ๑๗ (๒๗) 
กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ 
และผู้ด้อยโอกำส 

๖. มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

๗. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ 
ว ๑๒๓๕ ลงวนัที ่๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖ เรือ่ง ขอควำมอนุเครำะห์บรรจุ
โครงกำร/กจิกรรมด้ำนกำรพฒันำสตรแีละครอบครวัไว้ในเทศบญัญตั/ิ
ข้อบญัญตังิบประมำณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กองทุนพัฒนำสตรี กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
สตรี กลุ่มแม่บ้ำน กำรให้ควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่ของสตรี เป็นต้น

๒. กจิกรรมในกำรพฒันำสตร ีคอื กำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันำ
สตรีในแต่ละกลุ่มอำยุ ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ มีควำมเป็นอยู่
อย่ำงมีควำมสุข ในดำ้นกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย อำชีพรำยได้ มีส่วน
ร่วมทำงกำรเมือง กำรปกครอง ตลอดจนด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่
กำรเป็นผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำสตรี
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของครอบครวั กำรด�ำรงชวิีตและประกอบ
อำชีพบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  กำรส่งเสริมควำมรู้เรื่อง
กำรพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี กำรเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่ำงเทำ่เทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่ำงหญิงชำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรส่งเสริม 
มีส่วนร่วมของสตรีในกำรเมืองระดับท้องถิ่น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สุขภำวะและสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ
๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๓๐. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการหรอื
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ
ความอบอุ่นในครอบครัว 
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ ๒๕๕๘

๒. มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี

๓. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. พระรำชบญัญติัส่งเสรมิกำรพฒันำและคุม้ครองสถำบนัครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. พระรำชบญัญัติคุ้มครองผูถ้กูกระท�ำด้วยควำมรนุแรงในครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรม walk rally ค่ำยครอบครัว 

ค่ำยสำมวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอำยุ) กิจกรรมด้ำนสุขภำพอนำมัยด้ำน

กำรศึกษำ ด้ำนเศรษฐกิจ ดำ้นสังคม ที่เขำ้ร่วมได้ทั้งครอบครัว กำรจัด

ท�ำฐำนข้อมูลทำงสังคม อำทิ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมรุนแรง เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ข้อ ๑๓๑ - ๑๓๓ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน

วันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับ 

ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. คู่มือมำตรฐำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

๔. หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕ 

ลงวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๔๙ 

๑๓๑. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ 

หรอืสนบัสนุน เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการ

จ่ายเบี้ยความพิการ)

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๓ กิจกรรม 

หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. กรณีมีกำรก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร ให้คิดเป็นคะแนนได้เฉพำะโครงกำรที่อนุมัติในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เท่ำนั้น

๒. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำหรือปรับปรุงฐำนข้อมูลคนพิกำร กำรจัดท�ำศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป กำรส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภำพ

จัดท�ำทำงลำด ห้องน�้ำ ที่จอดรถ ป้ำย ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรภำยในอำคำรส�ำหรับคนพิกำร จัดหำอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก   

อื่น ๆ ส�ำหรับคนพิกำร กำรพำคนพิกำรไปท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร กำรไปเยี่ยมคนพิกำร ตรวจสุขภำพคนพิกำร กำรอบรมสรำ้งอำชีพ 

สรำ้งรำยได้ให้คนพิกำร  เป็นต้น

๓. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินโครงกำรเองหรือมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินโครงกำร)

๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลกัฐำนกำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพกิำร ภำยในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ีย

ควำมพิกำร ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำร (กรณีรับผำ่นบัญชีธนำคำร)

๓. หลักฐำนกำรจำ่ยเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญติัก�ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  

พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ีย

ควำมพิกำรให้ คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรฝำกเงิน  

กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ 

วรรคสอง 

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/

ว๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๗

๖. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ และ ๑๖ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙

๑๓๒. จ�านวนครั้งที่เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถ

ด�าเนินการจ่ายเบี้ย ความพิการ

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล  

เรื่องบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ ยความพิการของเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบลประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน

วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง

๒. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน จ�ำนวน  ๑๑ ครั้ง

๓. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง

๔. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของ 

ทุกเดือน ต�่ำกว่ำ จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย

๑. กรณีที่เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ใดได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่ได้รับกำรโอนเงินจัดสรรงบประมำณ ให้

เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสม ทดรองจ่ำยไปพลำงก่อน 

๒. ยกเว้นกรณีคนพิกำรที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มำรับเงินเบี้ยควำมพิกำรภำยในก�ำหนด



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่ง จำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ  

หรือองค์กรภำคประชำสังคม ตำ่ง ๆ 

๒. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. โครงกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรจริง

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๕. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓๓. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

เพ่ือพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ท่ีพ่ึง 

(ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีกำรด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม

ขึ้นไป

๒. มีกำรด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. มีกำรด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย

๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ ยกเว้น เมื่อมีกำรขอข้อมูลผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่ง

จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือมีกำรตั้งคณะกรรมกำรหรือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องข้ึนมำเพื่อส�ำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกำส/คนไร ้

ท่ีพึง่ในพืน้ทีแ่ล้ว หรือมกีำรสอบถำมจำกก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำท้องถิน่ ผูน้�ำหมูบ้่ำน/ชมุชน กำรท�ำประชำคมแล้ว หรอืมกีำรตรวจสอบ 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ปรำกฏว่ำในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่งก็สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้

๒. ผู้ด้อยโอกำส หมำยถึง ผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรเมือง 

กฎหมำย วัฒนธรรม ภัยธรรมชำติ และภัยสงครำม รวมถึงผู้ที่ขำดโอกำสที่จะเขำ้ถึงบริกำรขั้นพื้นฐำนของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหำที่ยัง

ไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สำมำรถด�ำรงชีวิตได้เท่ำเทียมกับผู้อื่น 

๓. คนไร้ที่พึ่ง หมำยถึง บุคคลซึ่งไร้ท่ีอยู่อำศัยและไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพและให้รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสภำวะยำกล�ำบำกและ           

ไม่อำจพึ่งพำบุคคลอื่นได้ (ตำมพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗)

๔. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดตั้งสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยควำมสนับสนุนจำกกระทรวงพัฒนำสังคมและ

ควำมมัน่คงของมนุษย์ กำรส�ำรวจ/จัดท�ำข้อมลูผูด้้อยโอกำส/คนไร้ทีพ่ึง่ กำรจดัท�ำแผนเพือ่พฒันำผูด้้อยโอกำส/คนไร้ทีพ่ึง่ กำรจดัสวสัดกิำร

สงัคม กำรเสรมิสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจติใจกำรรกัษำพยำบำล กำรส่งเสรมิ กำรศกึษำและอำชพี กำรส่งเสรมิสนบัสนนุกำรสร้ำง

โอกำสในสังคม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงำนท�ำและมีที่พักอำศัย กำรป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น

ธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง กำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรช่วยเหลือเป็นต้น

๕. คนไร้ที่พึ่ง ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบำ้นอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ข้อ ๑๓๔ - ๑๓๖ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒ . โครงกำรที่ มี ก ำ รด� ำ เ นินกำรจริ งประจ� ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ
๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญติัผูส้งูอำย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู ้สูงอำยุของ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

๓. หนังสือกรมส ่ง เสริมกำรปกครองท ้อง ถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๔ มกรำคม 
๒๕๖๑
ค�าอธิบาย

กิจกรรมต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสงเครำะห ์
ผู้สูงอำยุที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ได้จัด
ท�ำและส่งให้จังหวัดแล้ว นับรวมทั้งกิจกรรมท่ีใช้ 
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้
งบประมำณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินกำรหรือมีส่วนร่วม 
ในกำรด�ำเนินโครงกำร)

๑๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้จดัท�ากจิกรรม
ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู ้สูงอายุตามองค์
ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรเพื่อ
วัยสูงอำยุ เช่น กำรจัดบริกำรกำรศึกษำจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนัก

ถึงควำมจ�ำเป็นของกำรเตรียมกำรเป็นผู ้สูงอำยุ 
คุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้ำงวินัยกำรออมในครัวเรือน ฯลฯ

๒. ด้ำนส่งเสริมกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพที่เหมำะสมกับผู ้สูงอำยุ ส่งเสริม  
กำรฝึกอำชีพและจัดหำงำนที่เหมำะสม ยกย่อง เชิดชู 
ประกำศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอำยุ มีบริกำรอำสำสมัคร
ดูแลผู้สูงอำยุ สร้ำงเครือข่ำยผู้สูงอำยุ ฯลฯ

๓. ด้ำนกำรคุม้ครองทำงสงัคมส�ำหรบัผูส้งูอำย ุเช่น 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุรับสวัสดิกำรด้ำนรำยได้พ้ืนฐำน 
จัดตรวจสุขภำพประจ�ำปี ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สูงอำยุ
ทรำบถึงสิทธิหรือสวัสดิกำรที่หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดให ้
บริกำร ส่งเสริมให้ผู ้สูงอำยุได้รับอุปกรณ์ ในกำร 
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันตำมควำมจ�ำเป็น ฯลฯ

๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำดำ้นผู้สูงอำยุ
และกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนผูส้งูอำย ุเช่น ประสำนงำน 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ หรือส ่วนรำชกำรท่ีเ ก่ียวข ้องมำ 
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำสนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัด 
ฝึกอบรมกับหน่วยงำนท่ีมีกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ฯลฯ 

๕. ด้ำนกำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน 
ผู ้สูงอำยุ เช่น จัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
ผู้สูงอำยุให้ถูกต้องและทันสมัย ติดตำมและประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนกำรส่งเสริม และพัฒนำผู้สูงอำยุ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. จัดท�ำกิจกรรม ครบทั้ง ๕ ด้ำน
๒. จัดท�ำกิจกรรม ๓ - ๔ ด้ำน
๓. จัดท�ำกิจกรรม ๑ - ๒ ด้ำน
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่เป็นปัจจุบัน

๒. เอกสำรรำยงำนฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู ้สูงอำยุขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวด ๓ (ข้อ ๙) 

๒. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ

๑๓๕. การจดัท�าฐานข้อมลูผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบล

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมและ

มีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ

๒. มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม

๓. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูแต่ไม่ครบถ้วน ครอบคลมุ 

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓
๑
๐

๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ภำยใน                

วันที่  ๑๐ ของทุกเดือน ตำมระเบียบกระทรวง                 

มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูง

อำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำร (กรณีรับผ่ำนบัญชี

ธนำคำร)

๓. หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติก� ำหนดแผนและขั้ นตอน             

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระรำชบัญญตัิผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับแกไ้ข 

พ.ศ. ๒๕๕๓)

๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยขุององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๔

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๗

๑๓๖. จ�านวนครั้งที่เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสามารถด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี

สทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาล/องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน 

๑๒ ครั้ง

๒. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน 

๑๑ ครั้ง

๓. จ่ำยได้ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน 

๑๐ ครั้ง

๔. จ่ำยได้ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต�่ำกว่ำ         

๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย
๑. กรณทีีเ่ทศบำล และองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ใดได้รบังบประมำณไม่เพยีงพอ หรอืยงัไม่ได้รบักำรโอนเงนิจดัสรรงบประมำณ ให้เทศบำล                        
และองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล ยมืเงินสะสมทดลองจ่ำยไปพลำงก่อน ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเกบ็
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง 
๒. ยกเว้นกรณีผู้สูงอำยุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุภำยในก�ำหนด

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ - ๑๔๑ จ�านวน ๓๓ ข้อ 
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อ ๑๓๗ - ๑๔๑ จ�านวน ๕ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรกิจกรรม แต่ละประเภท

๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. หนงัสอืแจ้งขอควำมร่วมมอืกรณีได้รบักำรประสำนจำกหน่วยงำน

อื่น กรณีไม่ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ตรี)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕)

๑๓๗. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ 

เ พ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

และเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย 

(ส�าหรับกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๑๐ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๘ – ๙  กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๕  - ๗ กิจกรรม

๔. ด�ำเนนิกำร น้อยกว่ำ ๕ กจิกรรม

๕

๓

๑

๐

๑๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลเด็กอำยุ ๒-๕ ปี ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ทะเบียนรำษฎร์

๓. ข้อมูลแจกแจงสถำนที่ที่เด็กได้รับกำรเตรียม ควำมพร้อม

๔. ข้อมูลควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)

๕. ข้อมูลของกรมอนำมัย

๖. ข้อมูลจำกผู้น�ำชุมชน ประชำคม 

๗. แผนงำนโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. ภำพถ่ำย

๙. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติ เทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๖) และ (๗) มำตรำ ๕๓ (๑) 

และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๕) 

และ (๖)

๑๓๘. ร้อยละของเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี 

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ได ้รับการเตรียมความพร ้อม 

ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๑๐๐

๒. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๙๕.๐๐ – 

๙๙.๙๙

๓. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๙๐.๐๐ – 

๙๔.๙๙

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำร ้อยละ 

๙๐.๐๐

๕

๓

๑

๐
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๑๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมลูลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ตำมแบบแปลนหรอืแผนผงัขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ข้อมูลหรือสถิติกำรใช้ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

ค�าอธิบาย :

๑. สนำมกีฬำกลำงอเนกประสงค์ หมำยถึง  สนำมกีฬำหลัก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัให้ประชำชนใช้ในกำรแข่งขนักฬีำ 

หรือออกก�ำลังกำย เช่น ใช้เล่นฟตุบอล บำสเกต็บอล วอลเล่ย์บอล เซปัก

ตะกร้อ เป็นต้น ซึง่อำจเป็นสนำมหญ้ำ สนำมดนิ คอนกรตีหรอืแอสฟัลต์ ฯ  

และเป็นสนำมที่ก่อสร้ำงได้มำตรฐำน

๒. ลำนกีฬำ/สนำมกฬีำ หมำยถงึ สนำมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จัดให้เด็ก เยำวชน และประชำชน ได้เล่นกีฬำหรือออกก�ำลังกำย

ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่ำงถำวร

๓. ให้นับรวมสนำมกีฬำของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ด้วย แต่ถ้ำเป็นโรงเรยีนทีไ่ม่ได้สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น  

กำรพัฒนำปรับปรุงสนำมกีฬำ สำมำรถนับรวมได้

๔. ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ท้ังที่ใช้และไม่ใช้งบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมำณของหน่วยงำนอื่น

๕. จ�ำนวนลำนกีฬำ/สนำมกีฬำที่มีอยู่จริง ........................... แห่ง 

ใช้ได้ .................................... แห่ง

ใช้ไม่ได้ ................................. แห่ง

(ให้ผู้ประเมินลงรำยกำรในช่องข้อ ๕ ด้วย)

๑๓๙. จ�านวนลานกีฬา/สนามกีฬา  

ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิ

การจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 

ในการแข่งขนักฬีา หรอืออกก�าลงักาย 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

มีลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ในพ้ืนที่

หมูบ้่ำน/ชมุชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  

ของจ�ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้และมีกำรบริหำรจัดกำร

บ�ำรุงรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

มีลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ในพ้ืนที่

หมูบ้่ำน/ชมุชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐  

ของจ�ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในสภำพ

พร้อมใช้และมีกำรบริหำรจัดกำร

บ�ำรุงรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี

ลำนกฬีำ/สนำมกฬีำ ในพืน้ท่ีหมูบ้่ำน/

ชุมชน น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕๐ ของ

จ�ำนวนหมู ่บ้ำน/ชุมชน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้และมีกำรบริหำรจัดกำร

บ�ำรุงรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ หรือไม่มี

ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ แต่สำมำรถใช้

ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ที่มีอยู่ในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. สอบถำมผู้น�ำหมู่บ้ำน/ชุมชน โดยกำรสุ่มอย่ำงงำ่ย

๒. หนังสือยืนยันจำกผู้น�ำชุมชน/ประชำชน/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. ข้อมูลหรือสถิติกำรใช้ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

ค�าอธิบาย :

๑. จะต้องประเมินทุกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำล  

ไม่สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ 

ยกเว้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้

๒. กรณีอยู่ระหว่ำงกำรซ่อม หรือปรับปรุง ไม่ให้มำนับ ค่ำร้อยละ

ถือว่ำสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

๑๔๐. จ�านวนของลานกีฬา/สนาม

กีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีป่ระชาชนสามารถ ใช้เล่นกฬีาและ

นันทนาการได้ตลอดทั้งปี 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๑๐๐

๒. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๘๐.๐๐ - 

๙๙.๙๙

๓. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๖๐.๐๐ - 

๗๙.๙๙

๔. ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำร ้อยละ 

๖๐.๐๐

๕

๓

๑

๐

๑๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำ้นกำรส่งเสริมกีฬำ

๒. บัญชีรำยชื่อชมรม/สโมสรกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรเล่นกีฬำ

๓. บัญชีอุปกรณ์กีฬำ/อุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย

๔. ข้อมูลหรือสถิติกำรใช้ลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๖. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๑. จ�านวนกิจกรรมหลักเพื่อการ

ส่งเสริมกีฬาของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำน

กำรส่งเสริมกีฬำ

๒. มีกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดต้ัง

ชมรม/สโมสรกำรออกก�ำลังกำยหรือ

กำรเล่นกีฬำ ตำมควำมสนใจของ

ประชำชน

๓. มีกำร จัดอุปกรณ ์ กีฬำและ

อปุกรณ์กำรออกก�ำลงักำย ไม่น้อยกว่ำ  

๕ ชนิดกีฬำต่อลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ

ในแต่ละปี

๔. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

กจิกรรมกฬีำ  ไม่น้อยกว่ำ ๓ โครงกำร

ในแต่ละปี

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ ข้อ 

๓. ด�ำเนินกำร ๑ – ๒ ข้อ 

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ในกำรด�ำเนินกิจกรรมย่อยต่ำง ๆ  ในแต่ละกจิกรรมหลกั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถพจิำรณำด�ำเนนิกำรได้ตำมควำมเหมำะสม  

อ�ำนำจหน้ำที่ และศักยภำพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอำจด�ำเนินกำรได้นอกเหนือจำกที่ได้ยกตัวอย่ำงไว้
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๒. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ เช่น 

๒.๑ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ  

๒.๒ มีกำรตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำรส่งเสริมกีฬำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้

๒.๓ มีกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งชมรม/สโมสรกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรเล่นกีฬำตำมควำมสนใจของประชำชน

๒.๔ มีกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ในกำรเล่นกีฬำและออกก�ำลังกำย

๒.๕ มีกำรจัดให้มีอุปกรณ์กีฬำและอุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย เช่น จัดให้มีอุปกรณ์กีฬำ/อุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำยที่ได้มำตรฐำน              

มีจ�ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงมีกำรจัดท�ำบัญชีอุปกรณ์กีฬำ/อุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย และมีสถำนที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่ำว 

๒.๖ มีกำรจัดท�ำบัญชีกำรยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬำและอุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำย

๓. กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ/กำรออกก�ำลังกำย เช่น

๓.๑ กำรจัดแข่งขันกีฬำระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน/โรงเรียน

๓.๒ กำรจัดแข่งขันกีฬำระดับอ�ำเภอหรือระดับจังหวัด 

๓.๓ กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ/กำรออกก�ำลังกำยประจ�ำสัปดำห์

๓.๔ กำรจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีกำร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ/ออกก�ำลังกำยแก่เด็ก เยำวชน และประชำชน

๓.๕ กำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ/สมรรถภำพทำงกำย และให้ค�ำแนะน�ำ ในกำรเล่นกีฬำ

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�านวน ๗ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจทั้งในด้ำนกิจกำรตลำด กำรส่งเสริม กำรท่องเที่ยว 
และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๓ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำร/กจิกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัหรอืสนบัสนนุ

กำรจัด อำจใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๒. จ�านวนประเภทอาชีพหรือ

กิจกรรมที่จัดให ้มีการฝ ึกอบรม 

แก่ประชาชน

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. อำชีพเกษตรกรรม 

๒. อำชีพปศุสัตว์

๓. อำชีพกำรท�ำอำหำร

๔. อำชีพคหกรรม

๕. อำชพีหตัถกรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์

๖. อำชีพกำรบริกำร

๗. อำชีพอื่น ๆ
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

แก้ไขเพิ่มเติม

ค�าอธิบาย :

๑. กรณีที่มีกำรอบรมเพียง ๑ อำชีพ แต่มีหลำยกิจกรรม ให้ถือว่ำได้

หลำยอำชีพ เช่น ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรม แต่มีกิจกรรม๓กิจกรรม  

ให้ถือว่ำเป็น ๓ อำชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่

๒. ตัวอย่ำงประเภทอำชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ กำรท�ำอำหำร 

คหกรรม งำนช่ำงต่ำง ๆ  งำนหตัถกรรม สิง่ประดษิฐ์ กำรบรกิำร เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนนิกำร ๕ - ๖ ประเภทอำชพี 

๒. ด�ำเนนิกำร ๓ – ๔ ประเภทอำชพี

๓. ด�ำเนนิกำร ๑ – ๒ ประเภทอำชพี

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำร/กิจกรรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัหรอืสนบัสนนุ

กำรจัด อำจใช้จำ่ยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน

วันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชน

ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำร บริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

แก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๓. จ�านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิการ

ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ

ฝึกอบรม

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. อำชีพเกษตรกรรม 

๒. อำชีพปศุสัตว์

๓. อำชีพกำรท�ำอำหำร

๔. อำชีพคหกรรม

๕. อำชีพหตัถกรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์

๖. อำชีพกำรบริกำร

๗. อำชีพอื่น ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนนิกำร ๕ - ๖ ประเภทอำชพี 

๒. ด�ำเนนิกำร ๓ – ๔ ประเภทอำชพี

๓. ด�ำเนนิกำร ๑ – ๒ ประเภทอำชพี

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน กำรส่งเสริมท�ำกำรตลำด กำรส่งเสริม  

กำรท�ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒนำแปรรูปสินค้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�านวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๔ – ๑๔๕ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงกำร/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดหรือสนับสนุนกำรจัด อำจใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุน 

ที่รัฐจัดสรรให้

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร เสนอต่อผู้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๔. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง

ประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข

เพิ่มเติม 

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๔. การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียวหรือสวนสาธารณะ 

ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีห้องน�้ำสำธำรณะ (๑ ห้อง)

๒. จัดให้มีถังขยะ (๑ ถัง)

๓. จดัให้มทีีพ่กัผ่อนส�ำหรบันกัท่องเทีย่ว เช่น ศำลำ 

ซุ้มพักคอย ม้ำนั่ง โต๊ะ และเก้ำอี้ เป็นต้น (๑ ประเภท)

๔. จดัให้มรีะบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำงในจดุต่ำง ๆ  (๑ จดุ)

๕. จัดให้มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว (๑ ศูนย์)

๖. จัดให้มีที่ขำยบัตรเขำ้ชมแหล่งท่องเที่ยว (ถำ้มี)

๗. จดัให้มป้ีำยแสดงข้อมลูเฉพำะของแหล่งท่องเท่ียว 

(๑ ป้ำย)

๘. จดัให้มลีำนท�ำกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่ว 

(๑ ลำน)

๙. จดัให้มกีำรปรับปรงุภูมทัิศน์ภำยในสถำนท่ีท่องเท่ียว

๑๐. จดัให้มกีำรจัดซุม้/ประตทูำงเข้ำ/ทำงเข้ำทีเ่ป็น

กิจจะลักษณะ

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ – ๓ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑  กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกิจกรรม

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวรำยปี นักท่องเที่ยวภำยในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

๒. กรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มแีหล่งท่องเทีย่วมำกกว่ำ ๑ แห่ง สำมำรถเลอืกประเมนิแห่งใดแห่งหนึง่หรอืเลือกประเมนิทกุแห่งได้  

และสำมำรถนับรวมกำรด�ำเนินกิจกรรมจำกแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ ๑ แห่ง ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ก ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๑ และแหล่ง 

ท่องเที่ยว ข ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๒ สำมำรถนับเป็น ๒ กิจกรรมได้

๓. แหล่งท่องเที่ยว หมำยควำมรวมถึง 

๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ แม่น�้ำ ชำยทะเล ชำยหำด ทะเลสำบ เกำะ แก่ง เขื่อน อ่ำงเก็บน�้ำ สวนรุกขชำติ 

สวนพฤกษศำสตร์ วนอุทยำน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๓.๒ แหล่งท่องเทีย่วทำงประวติัศำสตร์ เช่น พระรำชวงั ศำสนสถำน แหล่งโบรำณคด ีโบรำณสถำน โบรำณวตัถ ุชมุชนโบรำณ พพิิธภณัฑ์ 

ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยำนประวัติศำสตร์ อนุสำวรีย์ อนุสรณ์สถำน เป็นต้น
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๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีตำ่ง ๆ  เช่น 

ประเพณีในรอบปี ประเพณีในรำชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือน กำรแต่งกำย อำหำรประจ�ำถิ่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้                

ภำษำพูด วรรณคดีพื้นบำ้นรวมถึงตลำดนัด ตลำดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น

๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนำกำรและบันเทิง เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม  

ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์กำรค้ำ ศูนย์กำรประชุม เป็นต้น

๓.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์กำรศึกษำกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรพระรำชด�ำริ ฟำร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น�้ำต่ำง ๆ  สถำนที่รำชกำร สถำบันกำรศึกษำที่มีงำนวิจัยกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๓.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เช่น กำรนวดแผนไทย บริกำรอำบน�้ำแร่ เป็นต้น

๔. ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

๑๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ศูนย์ข้อมูลส�ำหรับนักท่องเที่ยว

๒. แผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

๓. หลักฐำนกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ

๕. รำยงำนประจ�ำปี

๖. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๗. ผลกำรส�ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข

เพิ่มเติม 

๒. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔๕. สนบัสนนุหรอืจดัให้มกีารโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์

ให้แก่นักท่องเที่ยว

มีการด�าเนินงาน ดังนี้

๑. มีกำรจัดท�ำแผ่นพับ

๒. มีกำรจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 

นิตยสำร, วำรสำร หรือจุลสำร

๓. มีกำรจัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

๔. มกีำรเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่วทำงวทิยกุระจำยเสยีง/ 

วิทยุชุมชน 

๕. มกีำรเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่วทำงวทิยโุทรทศัน์/

ทำงเคเบิ้ลทีวี 

๖. มกีำรจดัท�ำเวบ็ไซต์เพือ่แนะน�ำสถำนทีท่่องเทีย่ว

ในท้องถิ่น 

๗. มีกำรประชำสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว 

ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda 

สถ.ชวนเที่ยว เป็นต้น

๘. มีกำรประชำสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว 

ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ  เช่น Line Facebook เป็นต้น

๙. มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแหล่ง

ท่องเท่ียวกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น  

งำนไทยเท่ียวไทย งำนแสดงสินค้ำ OTOP หรือ

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ - ๓ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

แหล่งท่องเที่ยว หมำยควำมรวมถึง 

๑. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ แม่น�้ำ ชำยทะเล ชำยหำด ทะเลสำบ เกำะ แก่ง เขื่อน อ่ำงเก็บน�้ำ สวนรุกขชำติ 

สวนพฤกษศำสตร์ วนอุทยำน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๒. แหล่งท่องเทีย่วทำงประวติัศำสตร์ เช่น พระรำชวงั ศำสนสถำน แหล่งโบรำณคด ีโบรำณสถำน โบรำณวตัถุ ชุมชนโบรำณ พพิธิภณัฑ์ 

ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยำนประวัติศำสตร์ อนุสำวรีย์ อนุสรณ์สถำน เป็นต้น

๓. แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน หมำยถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีต่ำง ๆ  

เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในรำชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๔. แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือน กำรแต่งกำย อำหำรประจ�ำถ่ิน เคร่ืองมือเครื่องใช้                

ภำษำพูด วรรณคดีพื้นบ้ำนรวมถึงตลำดนัด ตลำดน�้ำ  โฮมสเตย์ เป็นต้น

๕. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำรและบันเทิง เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม  

ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์กำรค้ำ ศูนย์กำรประชุม เป็นต้น

๖. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์กำรศึกษำกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรพระรำชด�ำริ ฟำร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น�้ำต่ำง ๆ  สถำนที่รำชกำร สถำบันกำรศึกษำที่มีงำนวิจัย กำรพัฒนำ

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๗. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เช่น กำรนวดแผนไทย บริกำรอำบน�้ำแร่ เป็นต้น 

๘. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กำรจัดท�ำป้ำยแสดงสถำนที่ท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์ ทำงเว็บไซต์  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจำยเสียง หรือสื่อต่ำง ๆ กำรจัดบริกำรต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำควำมปลอดภัย  

ร้ำนอำหำร สนิค้ำ/ของทีร่ะลกึ ทีพ่กัค้ำงแรม กำรน�ำเทีย่ว กำรบรกิำรด้ำนบันเทงิ/นนัทนำกำร กำรบรกิำรด้ำนสำรสนเทศ กำรขนส่ง เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�านวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ข้อ ๑๔๖ – ๑๔๘ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๒

๒. แผนงำนดำ้นสำธำรณสุข (e-LAAS)

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 

ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

๒. กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะตลำด พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. หนังสือ กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๑
๔. หนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

๑๔๖. การจัดท�าฐานข้อมูลตลาด

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีฐำนข้อมูลตลำดที่ครอบคลุม 

ครบถ้วน

๒. มีกำรส�ำรวจ มีกำรออกใบ

อนุญำต และมีฐำนข ้อมูลตลำด  

แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน

๓. ไม่มีกำรส�ำรวจ แต่มีกำรออก 

ใบอนุญำต และมีฐำนข้อมูลตลำด  

แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 45

ค�าอธิบาย :
๑. ฐำนข้อมูลตลำด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.๑ ตลำดประเภทที ่๑ ได้แก่ ตลำดทีม่โีครงสร้ำงอำคำร  คอื ต้อง
มีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง
ส�ำหรับผู้ค้ำขำยของ ที่ขนถ่ำยสินค้ำ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ

๑.๒ ตลำดที่ ๒ ได้แก่ ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร คือ สถำนที่
ส�ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วมที่ปัสสำวะ อ่ำงลำ้งมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย 

๒. ใบอนุญำตด�ำเนินกิจกำรตลำดจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

๑๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงำนด้ำนสำธำรณสุข (e-LAAS)
๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริงใน
วันตรวจประเมินฯ)

๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนกำรจัด 
อำจใช้จ่ำยจำกงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 

๕. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่จัดกิจกรรม
๖. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อรับทรำบ

ค�าอธิบาย :
ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม เช่น กำรตรวจสอบสำรปนเปื ้อนใน

อำหำร กำรลดหรืองดใช้ถุงพลำสติก ลดกำรใช้กล่องโฟมบรรจุอำหำร  
กำรท�ำควำมสะอำดตลำด กำรจัดให้มีบ่อดักไขมันหรือระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสีย กิจกรรมกำรออกก�ำลังกำยในตลำดของผู้ค้ำหรือผู้ซ้ือ กำรจัด
ให้มีภำชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท กำรจัดให้มีพื้นท่ีเฉพำะ
ส�ำหรับสินค้ำทำงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ มีป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ 
มีตรำชั่งกลำง หรือกิจกรรมท�ำควำมสะอำดในตลำด  

๑๔๗. จ�านวนกจิกรรมในการส่งเสรมิ 
การด�าเนินกิจการของตลาด

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำรจ�ำนวน ๕ กิจกรรม

ขึ้นไป
๒. ด�ำเนนิกำรจ�ำนวน ๓-๔ กิจกรรม 
๓. ด�ำเนนิกำรจ�ำนวน ๑-๒ กจิกรรม
๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓
๑
๐

๑๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แนวทำงในกำรติดตำมและตรวจสภำพตลำด
๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรต่อผู้บริหำร
๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนกำรจัด 
อำจใช้จ่ำยจำกงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงิน
อุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/
ว ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๒

๑๔๘. การพฒันาเพือ่ยกระดบัตลาด
ที่อยู ่ในสังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ได้มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน

เกณฑ์การให้คะแนน :    
๑. ด�ำเนินกำรครบ ๗ ด้ำน
๒. ด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๕ – ๖ ด้ำน
๓. ด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๓ – ๔ ด้ำน 
๔. ด�ำเนนิกำรน้อยกว่ำ ๓ ด้ำน หรอื

ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๖/

ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย :
๑. ถ้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีตลำดในสังกัดไม่ต้องประเมิน
๒. ประเภทตลำด (กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข) มี ๒ ประเภท  หมำยถึง 

๒.๑ ตลำดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสรำ้ง เช่น อำคำร สิ่งปลูก
สร้ำงส�ำหรับผู้ค้ำขำยของ ที่ขนถ่ำยสินคำ้ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ

๒.๒ ตลำดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร คือ สถำนที่ส�ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วม  ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ไม่มีตลำด สำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้ แต่ต้องมีกำรส�ำรวจตลำดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีกำรบันทึกเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อลงนำมรับทรำบด้วย ถึงจะสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
๔. มำตรฐำนตลำด ๗ ดำ้น ประกอบไปด้วย

๔.๑ ด้ำนสุขลักษณะทั่วไป อำทิ โครงสร้ำงและหลังคำตลำด มีน�้ำประปำที่สะอำด มีกำรจัดระเบียบสินค้ำ สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินคำ้ประเภทอำหำรและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอำหำรวำงสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ

๔.๒ ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย อำทิ มีภำชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขำภิบำลอย่ำงเพียงพอและท�ำควำมสะอำดอยู่เสมอ  
มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอย มีกำรคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่นบนพื้นตลำด  

๔.๓ ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำเสีย อำทิ ตลำดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้ำขังเฉอะแฉะ มีรำงระบำยน�้ำเสียเป็นชนิดรำงเปิด และมีตะแกรง
เหล็กปิด ส�ำหรับรำงระบำยน�้ำรอบตลำด

๔.๔ ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม อำท ิห้องส้วมแยกเพศชำย-หญงิ มห้ีองส้วมส�ำหรบัคนพกิำรและผูส้งูอำยมุสีบู่หรอืน�ำ้ยำล้ำงมอืส�ำหรบั
ท�ำควำมสะอำด มผีูดู้แลรบัผดิชอบในกำรรักษำควำมสะอำด มกีำรล้ำงตลำดอย่ำงน้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ มบ่ีอดกัไขมนั และระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี 

๔.๕ ด้ำนผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ อำทิ มีตำชั่งกลำง มีปำ้ยติดรำคำสินค้ำ มีผู้ค้ำและผู้ประกอบอำหำรแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย  
๔.๖ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของผู้ค้ำและผู้ซื้อ อำทิ มีระบบกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ซื้อ มีกำรส�ำรวจควำมเห็นจำกผู้ค้ำ เพื่อน�ำมำ

ปรับปรุงตลำด และมีกำรประชุมชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจกับผู้คำ้ให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้ซื้อ
๔.๗ ด้ำนกำรจดักำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อำท ิมร้ีำนค้ำ แผงค้ำทีจ่�ำหน่ำยอำหำร ผกั ผลไม้ ปลอดภยั (มตีรำรบัรองหรือมำตรฐำน) 

มีกำรรณรงค์ให้ใช้ภำชนะ/บรรจุอำหำรที่ใช้วัสดุจำกธรรมชำติ/รณรงค์ลดกำรใช้พลำสติกและโฟม  (NO Foam , No Plastic)

คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�านวน ๘ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทในกำรส่งเสริม สร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศำสนำ และภูมิปัญญำ
ในท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ข้อ ๑๔๙ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๒. ภำพถ่ำย 

๓. หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม

๑๔๙. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ

ศาสนา
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๔. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๘) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๘)

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๑๐ กิจกรรมข้ึนไป  

และครอบคลมุทัง้ด้ำนศิลปะ วฒันธรรม 

และศำสนำ

๒. ด�ำเนนิกำร ๘ – ๙ กจิกรรม และ

ครอบคลุมท้ังด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

และศำสนำ

๓. ด�ำเนนิกำร ๕ – ๗ กจิกรรม และ

ครอบคลุมท้ังด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

และศำสนำ

๔. ด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำ ๕ กิจกรรม 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ตัวอย่ำงกิจกรรม  เช่น กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทำงศำสนำในพื้นที่ กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทำงศำสนำ บรรพชำ

สำมเณรภำคฤดูร้อน กำรบรรยำยธรรม กำรปฏิบัติธรรมในวันพระ  กำรจัดนิทรรศกำรกำรท�ำสื่อเผยแพร่ ลอยกระทง สงกรำนต์ แห่บั้งไฟ 

หรือประเพณีต่ำง ๆในท้องถิ่น เป็นต้น

๒. ศิลปะ หมำยถึง ศิลปะพื้นบ้ำนหรือศิลปะท้องถ่ิน ท่ีแสดงออกถึงฝีมือของช่ำงประจ�ำถ่ินภูมิปัญญำและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

เช่น งำนฝีมือ ฝีมือทำงกำรช่ำง วิจิตรศิลป์ กำรร้องร�ำท�ำเพลง จิตรกรรมกำรวำดเขียน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ำน เป็นต้น

๓. วัฒนธรรม หมำยถึง แบบแผนกำรด�ำเนินชีวิตท่ีถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมำท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนำมธรรม เช่น กำรกิน             

กำรอยู่ กำรแต่งกำย กำรด�ำเนินชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนข้อปฏิบัติในกลุ่ม เป็นต้น

๔. ศำสนำ หมำยถึง แบบแผนควำมเชื่อที่ตอบสนองควำมศรัทธำของสังคม ได้แก่ ศำสนำพุทธ ศำสนำอิสลำม และศำสนำอิสลำม

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�านวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๕๐ - ๑๕๑ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

๒. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบญัญติัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่

เติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๘) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๘)

๑๕๐. การจัดท�าฐานข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูภมูปัิญญำ

ท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ำ ๕ ด้ำน และมกีำร

เผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง

๒. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูภมูปัิญญำ

ท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน และมกีำร

เผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง

๓. มกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลูภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำ ๑ - ๓ ด้ำน และ

มีกำรเผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่

    ๑.๑ ด้ำนเกษตรกรรม

    ๑.๒ ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม

    ๑.๓ ด้ำนกำรแพทย์ไทย

    ๑.๔ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

    ๑.๕ ด้ำนศิลปกรรม

    ๑.๖ ด้ำนภำษำและวรรณกรรม

    ๑.๗ ด้ำนอื่น ๆ

๒. ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนิน

ชวีติของชำวบ้ำนในพืน้ทีน้ั่น ๆ  โดยใช้สติปัญญำและสัง่สมประสบกำรณ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหำ กำรจัดกำร และกำรปรับตัวตำมสภำพแวดล้อม  

สภำพภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรประกอบอำชีพ

๑๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๒. ภำพถ่ำย

๓. หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม

๔. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๕. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ)

๒. พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๔)  

พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐ (๘) มำตรำ ๕๓ (๑) และ มำตรำ ๕๖ (๑)

๓. พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มำตรำ ๖๖ (๘)

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำแผนที่หรือเส้นทำงของภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น กำรจัดท�ำทะเบียนปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรยกย่องหรือประกำศ

เกยีรตคิณุแก่ปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรถ่ำยทอดศิลปะและภมิูปัญญำท้องถิน่  

กำรละเล่นพื้นบ้ำน กำรทอผ้ำ กำรท�ำเครื่องปั้นดินเผำ กำรจัดค่ำย

กิจกรรมท้องถิ่นของเรำ กำรจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้ำน  

กำรจัดท�ำเอกสำร แผ่นพับ ส�ำหรับกำรเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น เป็นต้น

๑๕๑. จ�านวนกจิกรรมเพือ่การอนรุกัษ์ 

และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ไม่น้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม

๒. ไม่น้อยกว่ำ ๔ กิจกรรม

๓. ไม่น้อยกว่ำ ๑ - ๓ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�านวน ๘ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรเตรียมควำมพร้อมรับสำธำรณภัย มีบทบำทในกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ในฐำนะโรงเรียน                  
สอนประชำธิปไตยขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน และมีบทบำทในกำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติดเพื่อร่วมรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน

คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ ๑๕๒ – ๑๕๗ จ�านวน ๖ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำรในกำรจัดท�ำแผนฯ

๒. ฐำนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่

๓. แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

๔. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนฯ

๕. เอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย

๖. ภำพถ่ำย

๗. ระบบกำรแจ้งเตือนสำมำรถใช้งำนได้

๘. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

๑๕๒. การจดัท�าและด�าเนนิงานตาม
แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรตรวจสอบและวิเครำะห์

ควำมเสี่ยงภัยโดยมีกำรจัดท�ำฐำน

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ภัยที่เคยเกิดและ

ภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่

๒. มีกำรจัดท�ำแผนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมประเภท 

(ภยั) ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลพืน้ท่ีเสีย่ง

ภัยในพื้นที่นั้น ๆ

๓. มกีำรตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนั

ภัยว่ำสำมำรถใช้งำนได้จริง เป็นไป

ตำมมำตรฐำน และเพียงพอส�ำหรับ

กำรจัดกำรภัย

๔. มีกำรซักซ้อมและด�ำเนินกำร 

ตำมแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

อย่ำงมีส่วนร่วม

๕. มีระบบกำรแจ้งเตือนประชำชน

๖. อื่น ๆ (ระบุ....)

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. สำธำรณภยั หมำยถงึ ภยัซึง่เกดิโดยธรรมชำติหรือโดยมนษุย์ท่ีส่งกระทบในวงกว้ำง เช่น อทุกภัย ภยัแล้ง ภยัหนำว วำตภยั แผ่นดนิไหว 

แผ่นดินถล่ม ภัยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ภัยจำกอุตสำหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น 

๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมำยถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจ�ำ และพื้นที่ที่หำกเกิดภัยแล้ว จะมีควำมเสียหำยสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้ำงหรือ

สถำนที่ที่อำจเกิดอันตรำย เช่น ชุมชนแออัด อำคำรสูง สถำนบันเทิง โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น

๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้ำ อุปกรณ์ช่วยหำยใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หำบหำม 

เรือท้องแบน ฯลฯ     

๔. ระบบกำรแจ้งเตือนประชำชน หมำยถึง มีฝำ่ยแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงในกำรเกิดภัย และเครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรสื่อสำรแจ้งเตือนภัย

๑๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๕. ภำพถ่ำย

๖. กำรเผยแพร่ทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น

๗. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

๑. สำธำรณภัย หมำยถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชำติหรือโดยมนุษย ์

ที่ส่งกระทบในวงกว้ำง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย  

แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ภัยจำก

อุตสำหกรรมเหมืองแร่  เป็นต้น

๒. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับสำธำรณภัย  

กำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กำรอบรมให้ควำมรู้เด็กในโรงเรียน  

หรือประชำชนเกี่ยวกับภัยต่ำง ๆ เป็นต้น

๑๕๓. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความรู ้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและ

ป้องกันภัยแก่ประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำร ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. ภำพถ่ำย

๓. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๔. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์กู ้ชีพ กำรส่ง 

เจ้ำหน้ำที่ไปฝึกอบรม เป็นต้น

๑๕๔. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความรู ้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและ

ป้องกันภัยแก่เจ ้าหน้าที่ป ้องกัน

บรรเทาสาธารณภยั หรอือาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร กำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชำชน  

๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๓. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกนัและดแูลควำมปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  

๔. หลักฐำนกำรร่วมงำนกับหน่วยงำนอื่น

๕. สถิติเรื่องร้องเรียน

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำแผนกำรป้องกันและดูแลควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ 

เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยต่ำง ๆ  

กำรประกำศใช้มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกันภัย เช่น ระบบเตือนภัย

และกำรเฝ้ำระวัง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมเพื่อป้องกัน

และดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น  

เป็นเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ อำทิ ต�ำรวจฝ่ำย

ปกครอง หรือมีระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

กำรพฒันำศักยภำพของผูร้บัผดิชอบในด้ำนกำรดแูลควำมปลอดภยัในชีวิต

และทรพัย์สนิ กำรพฒันำระบบอนัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั กำรตรวจสอบ 

ประเมนิควำมเสีย่งควำมปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิอย่ำงมส่ีวนร่วม 

กำรจัดท�ำระบบ CCTV กำรจัดระบบอำสำสมัคร เป็นต้น

๑๕๕. จ�านวนกิจกรรมท่ีด�าเนินการ

เพือ่ป้องกนัและดแูลความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ด�ำเนินกำร ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๕. ภำพถ่ำย

๖. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๗. ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ�ำปี ๒๕๖๒

๘. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรป้องกันอัคคีภัย เช่น กำรซักซ้อมแผนป้องกัน

อัคคีภัย กำรท�ำแนวกันไฟ กำรติดต้ังถังดับเพลิง กำรตรวจสำยไฟ  

กำรตัดกิ่งไม้ตำมแนว/ใกล้สำยไฟฟำ้ เป็นต้น

๑๕๖. จ�านวนกิจกรรมท่ีด�าเนินการ 

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการ

เกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการ 

ให้ความรู้

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร 

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  

๕. ภำพถ่ำย

๖. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๗. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช ่น ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกำล รณรงค์ 

กำรสวมหมวกนิรภัย กำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับประชำชน กำรให้ควำมรู้ 

เด็กในโรงเรียน ตีเส้นจรำจร ก่อสร้ำงรำวกันตก ติดกระจกโค้ง เป็นต้น

๑๕๗. จ�านวนกิจกรรมท่ีด�าเนินการ 

เพ่ือป้องกนัภยัทางถนนแก่ประชาชน

นอกเหนอืจากการให้ความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม 

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�านวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ข้อ ๑๕๘ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แผนงำน/โครงกำร

๓. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม 

๔. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๕. ภำพถ่ำย

๖. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑๕๘. จ�านวนกิจกรรมเพื่อการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กิจกรรมปลูกฝังจิตส�ำนึกประชำธิปไตย 

ในโรงเรียน กิจกรรมกำรส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชนในกำรม ี

ส่วนร่วมในกำรปกครองท้องถิ่น กิจกรรมค่ำยประชำธิปไตยส�ำหรับ

เยำวชน เป็นต้น
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�านวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อ ๑๕๙ จ�านวน ๑ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อมูลกำรประสำนหน่วยงำนอื่น เช่น ที่ท�ำกำร

ปกครองอ�ำเภอ/ จังหวัด สำธำรณสุขอ�ำเภอ/จังหวัด 

สถำนีต�ำรวจในพื้นที่ ฯลฯ

๒. สือ่ประชำสมัพนัธ์ต่ำง ๆ  เช่น ป้ำย แผ่นพบั วทิยุ

ชุมชน หอกระจำยข่ำว เว็บไซต์ ภำพถ่ำย วำรสำร  

แผ่นพับ ใบปลิว จดหมำยข่ำว ฯลฯ  

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำร 

ส่งเสริมบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยำ หรือกำรฝึกอบรม 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถ่ิน  

ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที ่๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือกรมส ่งเสริมกำรปกครองท ้องถ่ิน  

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๓ 

พฤศจิกำยน ๒๕๕๘

ค�าอธิบาย :

ตรวจผลกำรด� ำ เนิ น ง ำน ในป ี งบประมำณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ จนถงึปัจจุบนั (ต.ค. ๖๑ – วนัทีท่มีประเมนิ 

เข้ำตรวจ)

๑๕๙. จ�านวนกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดท�ำข้อมูลสถำนกำรณ์ยำเสพติดในพื้นที่

๒. มกีำรวเิครำะห์ข้อมลูสถำนกำรณ์เพือ่น�ำมำจดัท�ำ

โครงกำร/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

๓. มีโครงกำร/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีโครงกำร/กิจกรรมบรรจุไว ้ในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พร้อมทั้งสรุปกำรด�ำเนินงำน

๖. มีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ในกำรด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในพื้นท่ีในกรณีเกินศักยภำพขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๒ - ๓ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร    

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
เป้ำหมำย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีำรด�ำเนนิกำรในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมเพือ่สร้ำงควำมยัง่ยนืในกำรพัฒนำ
และสร้ำงสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อ ๑๖๐ – ๑๖๒ จ�านวน ๓ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)
๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)
๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนงัสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ 

ลงวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรมโครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพลง ๓ อำร์สำ สร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในกำรลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักกำร ๓R จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงกำรรบัรู้และเป็นต้นแบบให้ประชำชน อบรมกำรจดัท�ำถงัขยะเปียก

๑๖๐. จ�านวนกจิกรรมเพือ่ให้ความรู้
ประชาชนในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรม ขึ้นไป
๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐

๑๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)
๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)
๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๖๑. จ�านวนกิจกรรมเพื่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม(นอกเหนือจากการ 
ให้ความรู้ประชาชน)

เกณฑ์การให้คะแนน :   
๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม
๔. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม หรือ 

ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕
๓
๑
๐
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๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒

๔. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย

ตัวอย่ำงกิจกรรม  เช่น กำรปลูกต้นไม้ กำรปลูกป่ำชำยเลน  

กำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก กล่องโฟม กำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก  

กำรใช ้จักรยำนในชี วิตประจ�ำวัน กำรส�ำรวจและวิ เครำะห ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีมีควำมโดดเด่นในพื้นที่  

กำรอนุรักษ์แหล่งน�้ำ อนุรักษ์พันธุ ์พืช พันธุ ์สัตว์ กำรส�ำรวจและ 

ขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น

๑๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น(ถ้ำมี)

๔. แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรก�ำจัดผักตบชวำและผลกำร 

ปฏิบัติงำนก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำสำธำรณะและเสนอ

ต่อผูบ้ริหำรท้องถิน่เพือ่ทรำบ กรณตัีดฐำนกำรประเมนิจะต้องมหีนงัสอื 

ถึงจังหวัดหรืออ�ำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๘๘๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๑

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๒

๑๖๒. การก�าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะ

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรส�ำรวจแหล่งน�้ำท่ีมีปัญหำ

ผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำ

สำธำรณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบั ติกำร

ก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่ง

น�้ ำสำธำรณะ ให ้สอดคล ้องกับ 

ผลกำรส�ำรวจฯ

๓. มกีำรก�ำจดัผกัตบชวำและวชัพชื 

ในแหล่งน�ำ้สำธำรณะตำมแผนปฏิบติั

กำรได้แล้วเสรจ็ภำยในเดอืน กนัยำยน 

๒๕๖๒ และมีกำรรำยงำนผลกำร 

ด�ำเนินกำรให ้อ�ำเภอและจังหวัด 

รบัทรำบตำมแบบฟอร์มและระยะเวลำ

ที่ก�ำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๓

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ – ๒

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ 

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. ตรวจผลกำรด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๒)
๒. กิจกรรมกำรก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำ รวมถึงกำรจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�ำหรับด�ำเนินกำรในพ้ืนที่ 

หรือให้ควำมร่วมมือและสนบัสนนุหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง กำรจดัหำสถำนทีท่ิง้ผกัตบชวำและวชัพชืในสถำนทีท่ีเ่หมำะสม กำรส่งเสริมกำรน�ำ
ผักตบชวำไปใช้ประโยชน์

๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจแล้วพบว่ำในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหำเกี่ยวกับผักตบชวำและวัชพืช  
จะต้องรำยงำนให้จังหวัดและอ�ำเภอทรำบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสำมำรถตัดฐำนกำรประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้าเสีย ข้อ ๑๖๓ – ๑๖๖ จ�านวน ๔ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อำคำร หมู่บ้ำนจัดสรร บ้ำนเรือน ท่ีพัก

อำศยั ตดิตัง้บ่อดกัไขมนัและระบบน�ำ้เสยีเฉพำะพืน้ที ่หรอืระบบบ�ำบดั 

น�้ำเสียชุมชน

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

๓. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ 

ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

น�้ำเสีย หมำยถึง น�้ำที่ผ่ำนกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่ำง ๆ  

เช่น ครัวเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย จึงม ี

ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ทีม่ำจำกกจิกรรมทีเ่ป็นแหล่งก�ำเนดิของมนัปะปน

อยูใ่นของเหลว ซึง่เจ้ำพนกังำนท้องถิน่มหีน้ำทีต้่องรวบรวมแบบบนัทกึ

หรือรำยงำนผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้ำของ หรือ 

ผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตำมมำตรำ ๘๐ พระรำชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๖๓. เทศบาลออกเทศบัญญัติ

ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร 

บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดัก

ไขมันและระบบน�้าเสียเฉพาะพื้นที่              

หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. เทศบำล ออกเทศบญัญตัคิวบคมุ

ให้อำคำร หมู่บ้ำนจัดสรร บ้ำนเรือน 

ที่พักอำศัย ติดตั้ง บ่อดักไขมันและ

ระบบน�้ำเสียเฉพำะพื้นที่ หรือระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน

๒. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๐

๑๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. บันทึก/รำยงำนผลกำรส�ำรวจสภำพปัญหำ น�้ำเสียในพื้นที่ 

๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รำยงำนด้ำนน�้ำเสียตำมมำตรำ ๘๐  

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 

๒๕๓๕

๓. มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจำกเว็บไซต์จริง

ในวันตรวจประเมินฯ)

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

๑๖๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดท� าฐานข ้อมูลสภาพป ัญหา 

น�้าเสียในพื้นที่ 

มีการด�าเนิน ดังนี้

๑. มีกำรส�ำรวจข้อมูล 

๒. มีฐำนข้อมูลสภำพปัญหำน�้ำเสีย 

๓. บันทึก/รำยงำนผลกำรส�ำรวจ

สภำพปัญหำน�้ำเสียในพื้นที่ 

๔. มีกำรเผยแพร่แก่ประชำชน

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๔ 

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๓ 

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๒ 

๔. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ หรือไม่มีกำร

ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

น�้ำเสีย หมำยถึง น�้ำที่ผ ่ำนกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย                               

จึงมีส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่มำจำกกิจกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของมัน

ปะปนอยูใ่นของเหลว ซึง่เจ้ำพนกังำนท้องถิน่มหีน้ำที ่ต้องรวบรวมแบบ

บันทึกหรือรำยงำนผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้ำของ 

หรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตำมมำตรำ ๘๐ พระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึก/วินัยในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมกำรใช้น�้ำหมัก 

ชีวภำพ/สำรสกัดชีวภำพ/จุลินทรีย์(Enzyme Ionic Plasma)/ 

ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย กำรจัดตั้งศูนย ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในระดับท้องถิ่น กำรอบรมกำรบ�ำบัด น�้ำเสีย 

ด้วยศำสตร์พระรำชำหรือภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น

๑๖๕. จ�านวนกิจกรรมส ่งเสริม 

ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในหมู ่บ้าน/

ชมุชน การใช้น�า้อย่างประหยดั และ

การจดัการน�า้เสยีในหมูบ้่าน/ชมุชน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม 

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญติั/เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/

ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ในกำร

บ�ำบัดน�้ำเสีย กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนเพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำ  

กำรรณรงค์ให้สถำนประกอบกำรในชุมชนเมือง มีกำรเช่ือมท่อระบำย

น�้ำเสียเข้ำสู่ระบบรวม เป็นต้น

๑๖๖. จ�านวนกิจกรรมเพื่อด�าเนิน

การฟ้ืนฟแูละบ�าบดัน�า้เสยีครวัเรอืน

อย่างต่อเนื่อง โดยการ มีส่วนร่วม

ของประชาชน นอกเหนือไปจาก

การให้ความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ข้อ ๑๖๗ – ๑๗๓ จ�านวน ๗ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนกำรประชุมเพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อน

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่  ประจ�ำป ี  

พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. แผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    

๓. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนรำชกำร สถำนศกึษำ ศำสนสถำน ภำคเอกชน 

ภำคประชำสังคม/ประชำชน และองค์กรปกครอง 

ส ่วนท ้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำร 

ขยะมูลฝอยชุมชน

๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย 

พ.ศ. ....         

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที ่มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวนัที ่๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๑๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนิน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. กำรจัดประชุมเพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อน  

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ี ประจ�ำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอย

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�ำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. กำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำน ดังต่อไปนี้  

ส่วนรำชกำร สถำนศึกษำ ศำสนสถำน ภำคเอกชน 

ภำคประชำสังคม/ประชำชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ในพื้นท่ีเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรขยะ

มูลฝอยชุมชน

๔. มีกำรออกข ้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ  เรื่ อง  

กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. .... ตำมพระรำชบัญญัติ 

รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๔ กิจกรรม

๒. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ท่ี

ผ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ค�าอธิบาย :

ยกตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรอบรมกำรลด และ

คัดแยกขยะ กำรอบรมกำรบริหำรจัดกำรขยะ  

ตำมหลัก ๓ Rs กำรอบรมกำรจัดกำรขยะเปียกกำร

อบรมให้ควำมรู้แก่ “อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  

เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรศึกษำดูงำน 

กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้เกี่ยวกับกำร

จัดกำรขยะมูลฝอยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรจัดกำร 

ขยะมูลฝอย เป็นต้น

๑๖๘. จ� านวนโครงการ/กิ จกรรม เกี่ ยว กับ 

การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง

ตามหลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  

ที่ด�าเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

๑๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. เอกสำรแสดงหลักฐำนกำรจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ำย

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที ่มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวนัที ่๑๐ กนัยำยน ๒๕๖๑

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๐

๑๖๙. มีการจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

(อถล.) หรอืเครอืข่ายอาสาสมคัรอืน่ เพือ่ขบัเคลือ่น

การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ำย/อำสำสมัครท้องถิ่น

รักษ์โลก (อถล.)

๒. มีกำรด�ำเนินกำรกิจกรรม

๓. มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้ผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นทรำบ

เกณฑ์การให้คะแนน     

๑. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๓

๒. ด�ำเนินกำรข้อ ๑ - ๒

๓. ด�ำเนินกำรข้อ ๑

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ฐำนข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน

๒. ตรวจสอบข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ มฝ.๒ ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกระบบสำรสนเทศกำร

จัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ที่

ผ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๐

๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๐

๗. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๔๒๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒

๑๗๐. การบนัทึกข้อมูลการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

เกณฑ์การให้คะแนน :    

๑. มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง และ

รำยงำนทุกเดือน ครบถ้วน ต ่อเนื่องทุกเดือน  

(๑๒ เดือน)

๒. มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง และ

รำยงำนทุกเดือน ครบถ้วน ต่อเนื่องมำกกวำ่ ๖ เดือน

๓. มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต้องแต่

รำยงำนไม่ต่อเนื่อง ครบถ้วน (ต่อเนื่อง น้อยกว่ำ  

๖ เดือน)

๔. ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย

๕

๓

๑

๐

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 61

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนข้อมลูจดุรวมขยะอนัตรำยหมูบ้่ำน/ชมุชน

๒. ภำพถ่ำย

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. วิทยุสื่อสำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่ 

๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ 

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐

ค�าอธิบาย :

ขยะอันตรำย หมำยถึง ขยะที่มีควำมเป็นอันตรำย 

หรือมีส ่วนประกอบเป ็นสำรที่มีอันตรำย เช ่น  

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำยหรือแบตเตอรี่

โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสำรเคมี  

ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ำยำล้ำงห้องน�้ำ เป็นต้น ซึ่งต้อง

ทิ้งแยกจำกขยะประเภทอื่น ๆ อย่ำงชัดเจน เนื่องจำก 

ต้องน�ำไปก�ำจัดหรือบ�ำบัดด้วยวิธีเฉพำะ เพื่อป้องกัน

ควำมเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

๑๗๑. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตราย

ชุมชน เมื่อค�านวณเปรียบเทียบกับร้อยละ จ�านวน

หมูบ้่าน/ชมุชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เกณฑ์การให้คะแนน   

๑. ด�ำเนินกำรครบร้อยละ ๑๐๐

๒. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๓. ด�ำเนินกำรร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๔. ด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำร้อยละ ๕๐

๕

๓

๑

๐

๑๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของแหล่งเรียนรู้

๒. จ�ำนวนผู้เข้ำไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ 

๓. ภำพถ่ำย

๔. ให้สุ่มตรวจแหล่งเรียนรู้จริงอย่ำงน้อย ๑ แห่ง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด ่วนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  

ที่ผ ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

ค�าอธิบาย :

แหล่งเรียนรู้ หมำยถึง แหล่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชน/

หมูบ้่ำน/ท้องถิน่ ซึง่สำมำรถถ่ำยทอดข้อมลู ควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจริงได้ เป็นกระบวน

กำรเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้โดยตรงโดยผูเ้รยีนสำมำรถแสวงหำ

ควำมรู้และเรยีนรูด้้วยตนเองตำมอธัยำศัยรวมท้ังเข้ำถึง

ข้อมูลได้อย่ำงเต็มที่และทั่วถึง เช่น ธนำคำรขยะ โรง

ผลิตปุ๋ยหมัก โรงเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น

๑๗๒. จ�านวนแหล่งเรียนรู ้ด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต้ังแต่ 

๓ แหล่งเรียนรู้ขึ้นไป

๒. มีแหล่งเรียนรู ้ด ้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

๒ แหล่งเรียนรู้

๓. มีแหล่งเรียนรู ้ด ้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

๑ แหล่งเรียนรู้

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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๑๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม (ถ้ำมี)

๓. หนังสือขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น (ถ้ำมี)

๔. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรที่เสนอต่อผู ้บริหำร 

ท้องถิ่นเพื่อทรำบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๓. เกณฑ์กำรประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  

ที่ผ ่ำนเกณฑ์ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

๑๗๓. จ�านวนโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ด�าเนนิการ 

ลดและคัดแยกขยะมลูฝอยจากต้นทางตามหลกัการ  

๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle) นอกเหนือ 

ไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม

๔. ไม่มีกำรด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

รูปแบบกิจกรรม เช่น ธนำคำรขยะรีไซเคิล ผ้ำป่ำขยะ ขยะแลกไข่/สิ่งของ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล กำรท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวิภำพ ก๊ำซชีวภำพ 

อำหำรสัตว์เลี้ยง กำรลดใช้พลำสติกและโฟม เป็นต้น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ข้อ ๑๗๔ – ๑๗๗ จ�านวน ๔ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. รำยงำนประจ�ำปี

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

๗. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

๘. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และทำงเว็บไซต์หลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗๔. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเพือ่

ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว  

เกณฑ์การให้คะแนน :   

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. พื้นที่สีเขียว หมำยถึง พ้ืนที่ธรรมชำติและพื้นท่ีท่ีมนุษย์สร้ำงข้ึนหรือก�ำหนดข้ึนในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุม

ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม ร่มเย็น น่ำอยู่ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม แก่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกร และนักท่องเท่ียว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นท่ีสำธำรณะท่ีประชำชนเข้ำถึงได้  

ใช้บริกำรได้ เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศำสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บ�ำบัด 

น�้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพ่ือควบคุมน�้ำท่วม นอกจำกนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นริ้วยำวตำมแนวสำธำรณูปกำรต่ำง ๆ เช่น พ้ืนท่ีตำมแนวถนน  

เกำะกลำงถนน พื้นที่สีเขียวในสถำบันต่ำง ๆ 

๒. ตัวอย่ำงกจิกรรม เช่น กำรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทีม่อียูเ่ดมิ กำรปลกูต้นไม้เพ่ิมเตมิในพืน้ท่ี กำรส�ำรวจจดัท�ำข้อมลูพืน้ท่ีสเีขยีว กำรให้ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวหรือกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีกำรจัดท�ำแผนกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีกำร

ด�ำเนินกำรตำมแผน รวมทั้งกำรรำยงำนผล

๑๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. รำยงำนประจ�ำปี

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. หนังสือแจ้งเข้ำร่วมกิจกรรม

๗. บัญชีลงลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

๘. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และทำงเว็บไซต์หลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗๕. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเพ่ือ

การจัดการคุณภาพอากาศ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�ำเนินกำร ๓ กิจกรรมขึ้นไป

๒. ด�ำเนินกำร ๒ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย :

๑. กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ หมำยถึง กำรด�ำเนินกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรส่งเสรมิ ป้องกนั เฝ้ำระวงั ควบคมุและแก้ไข 

กำรเกิดมลพิษทำงอำกำศ 

๒. ตวัอย่ำงกจิกรรม เช่น กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู และวเิครำะห์ปัญหำ

มลพษิอำกำศและแหล่งก�ำเนดิมลพษิหลกัในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทำง

อำกำศ เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่เกิดควำมตระหนักด้ำนมลพิษทำง

อำกำศ กำรรณรงค์ใช้จักรยำนเพือ่ลดกำรใช้รถยนต์ กำรจดัท�ำช่องทำง/

เส้นทำงจักรยำน กำรจัดระบบจรำจร กำรสนับสนุน/จัดให้มีบริกำร

ขนส่งสำธำรณะ กำรรณรงค์กำรใช้ขนส่งสำธำรณะ กำรรณรงค์งดกำร 

เผำในที่โล่ง กำรมีกลุ่ม/อำสำสมัครเฝ้ำระวังไฟป่ำ กำรแก้ไขปัญหำ 

เหตุร้องเรียน กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข(กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพท่ี 

เกี่ยวกับคุณภำพอำกำศ) กำรประหยัดพลังงำน กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กำรใช้เตำเผำศพปลอดมลพิษ เป็นต้น

๑๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร 

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ 

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

๕. จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๖. หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม 

๗. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์       

๘. งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจำ้งสีเขียว 

๙. จ�ำนวนคร้ังหรอืร้อยละในกำรใช้บรกิำรจ้ำงเหมำท่ีได้รบักำรรบัรอง

มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 

๑๐. จ�ำนวนกำรจัดซื้อจัดจำ้งสินค้ำและบริกำรที่ผลิตในพื้นที่

๑๑. หลักฐำนแสดงกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๑ เรื่อง กำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ

๒. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗ 

ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๑

๑๗๖. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเพือ่

ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ

การบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ – ๔ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑- ๒ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. หลักฐำนแสดงกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น

    ๑.๑ จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต  กำรบริโภค และกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๒ จ�ำนวนหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๓ จ�ำนวนหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ๑.๔ แหล่งจัดจ�ำหนำ่ย สินคำ้ และ บริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒. กำรส่งเสริมกำรผลติ บรโิภคและกำรบรกิำรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เป็นกำรปรบัพฤตกิรรมของกำรผลติและกำรให้บรกิำรของสถำน

ประกอบกำรในพื้นที่ เช่น รำ้นคำ้ ร้ำนอำหำร โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ ฯลฯ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำนและสถำนที่ต่ำง ๆ

อำทิ หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน โรงพยำบำล ธนำคำร ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงกำรผลิตและกำรให้กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจ

ในกระบวนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังปรับพฤติกรรมของทุกผู้บริโภคเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อม 

ที่ดี กำรใช้สินค้ำที่สะอำดและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ กำรเลือกใช้สินค้ำที่มีฉลำกสิ่งแวดล้อม

๓. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดซื้อจัดจำ้งสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้ควำมรู้ในกำรเลือกซื้อ

สินคำ้และบริกำรสถำนประกอบกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดตลำดนัด/ตลำดสดสีเขียว จัดท�ำข้อมูล 

รำยชื่อหน่วยงำนและสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนและสถำนประกอบกำรในพื้นที่ ส่งเสริมให้ 

หน่วยงำนและสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือขอรับกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม (ฉลำกเบอร์ ๕, ฉลำกเขียว, 

ฉลำกคำร์บอน, ฉลำก cool mode, ฉลำกคำร์บอนฟตุพริน้ท์, โรงแรมใบไม้เขยีว, มำตรฐำน ISO, โรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green 

Hotel), ส�ำนักงำนสีเขียว (Green Office), สินคำ้ที่มีกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้ำตัว G) วัดและมัสยิดสีเขียว) หรือ

มำตรฐำนด้ำนสิง่แวดล้อมอืน่ ๆ   กำรรณรงค์ลดกำรใช้ถงุพลำสตกิ ลดกำรใช้โฟม เป็นต้น กำรจดัท�ำเครอืข่ำย หรอื จดัท�ำ MOU กบัหน่วยงำน 

ที่เข้ำร่วมโครงกำร  เป็นต้น

๑๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนงำน/โครงกำร

๒. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ

๓. ภำพถ่ำยกิจกรรม

๔. รำยงำนประจ�ำปี

๕. กรณีร่วมกับหน่วยงำนอื่นให้ดูเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๖. จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/จ�ำนวนผู้ใช้ประโยชน์

๗. ช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และทำงเว็บไซต์หลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. รำยงำนข้อมูลแสดงแนวโน้มกำรประหยัดไฟฟ้ำ น�้ำมันเช้ือเพลิง 

(ย้อนหลงั) ในพืน้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส�ำนกังำน/ทีท่�ำกำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. จ�ำนวนสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมลดกำรใช้พลังงำน

หรือเปลี่ยนมำใช้พลังงำนทดแทน

๑๐. งบประมำณค่ำใช้จำ่ยดำ้นไฟฟำ้และน�้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) 

ในส�ำนักงำน/ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑. จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ดำ้นกำรอนุรักษ์พลังงำน

๑๗๗. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการเพ่ือ

การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�ำเนินกำร ๕ กิจกรรม ขึ้นไป 

๒. ด�ำเนินกำร ๓ - ๔ กิจกรรม  

๓. ด�ำเนินกำร ๑ - ๒ กิจกรรม  

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย :

๑. กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรด�ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุม ก�ำกับกำรใช้พลังงำน 

เพือ่ให้เกดิกำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั คุม้ค่ำ เกดิประโยชน์สงูสดุ ลดกำรสญูเสยีพลงังำน รวมทัง้กำรใช้พลงังำนทดแทนและกำรหมนุเวยีน

กลับมำใช้ใหม่ 

๒. ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กำรจัดท�ำแผนงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน                

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้ำและน�้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำ กำรผลิตและใช้ Biogas กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์  

กำรตรวจสอบและดูแลกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟำ้กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของวัสดุ อุปกรณ์ อำคำร สิ่งก่อสร้ำง เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ  

ท�ำให้เชื้อเพลิงให้พลังงำนได้มำกขึ้น เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�านวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๕ ก๊าซเรือนกระจก ข้อ ๑๗๘ -๑๗๙ จ�านวน ๒ ข้อ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผนกำรด�ำเนินงำน/นโยบำย เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร 

ก๊ำซเรือนกระจก

๒. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ค�าอธิบาย :

๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับ เทศบำลนคร และ

เทศบำลเมือง เท่ำนั้น

๒. ก๊ำซเรือนกระจก เป็นก๊ำซที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับควำมร้อน

และรังสีอินฟำเรดได้ดี กำ๊ซเหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรรักษำอุณหภูม ิ

ในบรรยำกำศของโลกให้คงที่ ซึ่งหำกมีมำกจนเกินไปจะก่อให้เกิด 

ภำวะโลกร้อน น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

๓. แผนกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก หมำยถึง  

แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดท�ำขึ้นเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ 

เรอืนกระจก รวมถงึกำรท�ำรำยงำนข้อมูลปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

และกำรสนบัสนุนส่งเสรมิให้ทกุภำคส่วนด�ำเนินกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก

จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และก�ำกับกำรด�ำเนินงำนของหน่วย 

ซึง่เป็นหน่วยย่อยทีอ่ยู่ล่ำงสดุของกำรปฏบิติังำนท่ีมพีืน้ทีด่แูลรบัผดิชอบ 

และมีภำรกิจเฉพำะในพื้นที่นั้น

๔. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก หมำยถึง แนวทำง

หรือกรอบท่ีก�ำหนดขึ้นเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  

ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมต้องกำร

๕. วัดผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 

(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้ำตรวจ)

๑๗๘. แผนการด�าเนินงาน/

นโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน

กระจกและเผยแพร่ประชำชนทรำบ

๒. ผู ้บริหำรมีนโยบำยและมีกำร

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับกำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

๓. ผู้บริหำรมีนโยบำย หรือมีกำร

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับกำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐



ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๑๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. รำยงำนข้อมูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมคู ่มือกำรจัดท�ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก             

ขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซกระจก (องค์กำรมหำชน)

๒. ช ่องทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินกำรทำงเว็บไซต์หลัก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค�าอธิบาย :

๑. รำยงำนข้อมลูปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Greenhouse  

Gas Inventory) เป็นกำรแสดงแหล่งปล่อยและดดูกลบัก๊ำซเรอืนกระจก 

รวมถึงกำรแสดงปริมำณก๊ำซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำง ๆ

๒. ช่องทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำน หมำยถึง กระบวนกำร

ถ่ำยทอดผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น  

รำยงำนเอกสำร สื่อสิ่ งพิมพ ์  แผ ่นพับ โปสเตอร ์  เว็บไซต ์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น

๓. วัดผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 

(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้ำตรวจ)

๑๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. มีกำรจัดท�ำรำยงำนข ้อมูล

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

และเผยแพร ่แก ่ประชำชนตั้งแต ่  

๒ ช่องทำงขึ้นไป

๒. มีกำรจัดท�ำรำยงำนข ้อมูล

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

และเผยแพร่แก่ประชำชน ๑ ช่องทำง 

๓. มีกำรจัดท�ำรำยงำนข ้อมูล

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

แต่ไม่ได้เผยแพร่

๔. ไม่ได้ด�ำเนินกำร

๕

๓

๑

๐
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ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ข้อ ๙๕ - ๑๗๙

หน่วยที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน  ข้อ ๙๕-๙๙, ๑๐๒-๑๐๔, ๑๐๕-๑๐๖ 

หน่วยที่ ๕  การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒-๑๕๔, ๑๕๖-๑๕๗, ๑๕๘, ๑๕๙

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำยประเสริฐ รวยป้อม            ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน โทร. ๐๘ ๑๗๕๓ ๑๐๖๐

                  ๒. นำยบุญฤทธิ์ เกตุจ�ำนง             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๖ ๓๔๕๙ ๒๓๔๕

                  ๓. นำงสำวนำฎอนงค์ แสงทอง       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๔๗๖๙ ๒๐๙๖

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒   

หน่วยที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๑๐๐-๑๐๑

หน่วยที่ ๕  การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๕

หน่วยที่ ๖  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๗๔-๑๗๗

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสร้อยนภำ หำญเมตตำ       นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔

                  ๒. นำงสำวผกำรัตน์ เพ็งสวัสดิ์       นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๙๘ ๘๔๔๔

หน่วยที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน  ข้อ ๑๐๗-๑๐๘

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นำงสำวลัดดำวรรณ น้อยอรุณ    ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีท้องถิ่น

                                                              โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔

                  ๒.  นำยสุริยะ หินเมืองเก่ำ            หัวหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕

                  ๓.  นำยไพศำล พันธุระ                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒ 

หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ข้อ ๑๐๙, ๑๑๐, ๑๑๑-๑๑๒, ๑๑๓-๑๑๕, ๑๑๖-๑๑๗, ๑๑๘-๑๒๐, ๑๒๑, ๑๓๗-๑๓๘

หน่วยที่ ๔ การส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙, ๑๕๐-๑๕๑

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

ข้อ ๑๐๙  

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์                ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                              รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                              โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำงสุวิชำดำ สุขขี                    หัวหนำ้ฝ่ำยแผนพัฒนำทำงกำรศึกษำท้องถิ่น โทร. ๐๙ ๗๒๔๐ ๙๑๘๔

                 ๓. นำงสำวกรรณิกำ เทศำรินทร์       นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๙๖๔๖ ๒๙๘๒

                                                              โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๒-๓๐๓
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ข้อ ๑๑๐ 

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๓๗

                 ๒. นำงสำวเอมอร เสือจร              หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรศึกษำ โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑

                 ๓. นำงสำววันทนีย์ นำส้มกบ         นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร โทร. ๐๙ ๓๔๓๒ ๑๓๑๘

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๓-๒๑๑

ข้อ ๑๑๑-๑๑๒, ๑๑๖-๑๑๗  

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำยพลวัฒน์  กำรุญภำสกร        ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

                                                             โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑

                 ๓. นำยชัยธวัช  มหำท�ำนุโชค         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๕๔๙๕ ๕๔๕๗

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๑-๔๐๔

หน่วยที่ ๑ ข้อ ๑๑๓-๑๑๕, ๑๓๗-๑๓๘  หน่วยที่ ๔ ข้อ ๑๔๙, ๑๕๐-๑๕๑

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำยไสว  สีหะวงษ์                  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม 

                                                             และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

                                                             โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓

                 ๓. นำงประพำพร  แก่นจันทร์        นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๑๓๗๑ ๙๐๘๐

                                                             โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓

ข้อ ๑๑๘-๑๒๐

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                 ๒. นำงนิภำวัลย์  เพ็ชร์ผึ้ง             หัวหนำ้ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๐๓๑๖

                                                   โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๔-๒๐๗

ข้อ ๑๒๑

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์               ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

                                                             โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗

                ๒. นำยพรชัย  สุขขี                     นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๗๓

                ๓. นำยกำนต์กวี นครขวำง             นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร โทร. ๐๘ ๐๖๖๖ ๗๕๖

                                                   โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
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หน่วยที่ ๒  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๗-๑๒๘

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กรมอนำมัย

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญขัย           นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐๘ ๐๔๓๔ ๖๘๘๘

                 ๒. นำงสำวอำรยำ วงศ์ป้อม               นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๐๓๙๗ ๔๔๔๕

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๕๙๐ ๔๐๐๐

หน่วยที่ ๒  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๙-๑๓๐, ๑๓๑-๑๓๓, ๑๓๔-๑๓๖, ๑๓๙-๑๔๑

หน่วยที่ ๓  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒-๑๔๓, ๑๔๔-๑๔๕

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและคุณภำพชีวิต กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยส�ำเนียง สิมมำวัน                  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและคุณภำพชีวิต

                                                                 โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕

                 ๒. นำงสำวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓

                 ๓. นำยภิเษก มีทอง                        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

                 ๔. นำยปวิตร เลิศอ�ำไพนนท์              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒,๔๑๓๓

หน่วยที่ ๒  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๒-๑๒๖

หน่วยที่ ๓  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๖-๑๔๘

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองสำธำรณสุขท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์                 ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุขท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕

                 ๒. นำงสำวสุจิตรำ ดำวเรือง               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔

                 ๓. นำงสำวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕

                 ๔. นำงสำวสำวิตรี คลำ้ยจินดำ            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๑๐๖๘ ๙๑๗๙

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๒๕

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖, ๑๖๗-๑๗๓

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำงสำวอ้อวดี สุนทรวิภำต            ผู้อ�ำนวยกำรกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓

                 ๒. นำยพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๑๔๐๓ ๕๖๘๓

                                                                 โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔
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ข้อ ๑๖๗-๑๗๓

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำงสำวอ้อวดี สุนทรวิภำต                  ผู้อ�ำนวยกำรกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓

                 ๒. ว่ำที่ร้อยตรีก้องเกียรติ นัยนำประเสริฐ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๓๔๙๗

                                                                       โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๗๘-๑๗๙

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นำยเจษฎำ สกุลคู                             ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก โทร. ๐๙ ๑๕๗๘ ๔๐๗๔

                 ๒. นำงสำวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์             นักวิชำกำรช�ำนำญกำร โทร. ๐๙ ๕๔๘๖ ๖๖๐๙

                                                                       โทรศัพท์กลุ่มงำน ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๓๖,๓๗








