แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ (รวม ๘๕ ข้อ) ข้อ ๙๕ - ๑๗๙
จ�ำนวน ๔๒๕ คะแนน
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๑๒ ๑๑ ๑๔
๓๓ ๒๔ ๓๓
๗
๗
๗

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๑๔
๓๓
๗

ข้อ
๑๔
๓๓
๗

ข้อ
๑๓
๓๑
๗

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๘

๘

๘

๘

๘

๘

๑๒

๙

๒๐

๒๐

๑๘

๑๗

๗๕

๖๒

๘๕

๘๕

๘๓

๗๙

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

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

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

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

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

๗๐

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการในการจัดหา รักษา และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน และทางเท้า น�้ำประปา
รวมถึงการควบคุมอาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ
คะแนนเต็ม
๓๕
คะแนนที่ได้
๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า ข้อ ๙๕ - ๑๐๑ จ�ำนวน ๗ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๕. การจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสายที่อยู่ใน ถนนในความรับผิดชอบขององค์กร
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ) เพือ่ ทราบจ�ำนวนถนน ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�ำปีโดยจัดล�ำดับการตรวจสอบ ๑. มี ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี ท ะเบี ย น
ตามความจ�ำเป็น
ประวั ติ ถ นน ขององค์ ก รปกครอง
๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
๔. บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏ ข้อสั่งการของผู้บริหาร ๒. มีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
ลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ
ถนนประจ�ำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
๕. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการ บัญชีทะเบียนประวัตถิ นนขององค์กร
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับการ
๖. ให้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบัญชี อนุมัติตามแผน
พัฒนาถนนด้วย (ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด)
๓. มี ก ารด� ำ เนิ น การตรวจสอบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ถนนครบถ้วน เป็นไปตามแผนการ
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ตรวจสอบถนนประจ�ำปีที่ก�ำหนด
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. รายงานผลการตรวจสอบให้
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ผู้บริหารรับทราบผลการตรวจสอบ
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตามแผนตรวจสอบถนนประจ� ำ ปี
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ และสั่งการ
ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
ค�ำอธิบาย :
๑. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๕
จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐาน ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
การประเมินได้
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๖. ร้ อ ยละของการซ่ อ มแซม/
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนน ทุกสายที่อยู่ใน ปรั บ ปรุ ง /ต่ อ เติ ม ถนน ในความ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )เพือ่ ทราบจ�ำนวนถนน รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามรายงานผลการ
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�ำปี โดยจัดล�ำดับการตรวจสอบตาม ตรวจสอบถนนประจ�ำปี
ความจ�ำเป็น ที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการ
ตรวจสอบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบ ๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓
๔. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๓.๓/
ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น กรณีที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการ
ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�ำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๓. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลีย่ นแปลง เพือ่ เพิม่ เติม หรือขยาย ซึง่ ลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น�ำ้ หนัก เนือ้ ทีอ่ นั เป็น
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการกรณีของการซ่อมแซม
๔. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น กรณีที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการ
ตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
๕. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�ำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๗. ร้ อ ยละของถนนในความ
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวนถนนทุกสายที่อยู่ใน รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ท้องถิ่นที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็น
๒. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิน่ (ทถ.๑, ทถ.๓, ทางหลวงท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ
ทถ.๔ , ทถ.๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งเป็นหนังสือพร้อม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ไปยังจังหวัด)
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๑
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ด�ำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. การลงทะเบียนไม่กำ� หนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถด�ำเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่
๓.๑ แบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.๑)
๓.๒ แผนที่แนวเขตทางหลวง (ทถ.๒)
๓.๓ รายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (ทถ.๓)
๓.๔ บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทางหลวง (ถ้ามี)
๓.๕ ส�ำเนาหนังสือ ให้หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออุทิศที่ดิน (ทถ.๔) เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ของ
เจ้าของที่ดิน (ถ้ามี)
๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทางเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มี
เอกสาร ๔ หรือ ๕
๔. การคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจากจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
๕. วิธีการคิดร้อยละ
จ�ำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ในปี ๒๕๖๒ X ๑๐๐
จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. จ�ำนวนของถนนที่ยังไม่ลงทะเบียนทั้งหมด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๘. ร้ อ ยละของถนนในความ
๑) บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�ำนวน ถนนทุกสายที่อยู่ใน รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน เป็น
๒) หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ (ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ , ทางหลวงท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ
ทถ.๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ เกณฑ์การให้คะแนน :
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙
๓
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐
๐
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ให้ด�ำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. การคิดค�ำนวณร้อยละให้คิดจากจ�ำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่น
๔. วิธีการคิดร้อยละ
จ�ำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐
จ�ำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน
๒. รายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง (เป็นการ
ลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
๓. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๒. ไม่รวมถนนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน อุทยาน และพื้นที่เขตทหาร
๓. วิธีการคิดร้อยละ
ความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐
ความยาวของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
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คะแนน คะแนนที่ได้

๙๙. ร้ อ ยละของความยาวถนน
ลาดยาง/คอนกรี ต ต่ อ ความยาว
ของถนนทัง้ หมดในความรับผิดชอบ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(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. น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐

๕
๓
๑
๐

องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

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

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๐. การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
๑. เอกสารหลักฐานการส�ำรวจฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด การโครงสร้ า ง
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐาน
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหรือ
การวิเคราะห์หรือการพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ๕
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ครอบคลุมและมีการน�ำฐานข้อมูลไป
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ใช้ประโยชน์
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ ๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ๓
ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ครอบคลุม แต่ไม่ได้น�ำข้อมูลไปใช้
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ประโยชน์
ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูล แต่ไม่ ๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ครบถ้วน ครอบคลุม
ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้าง
ของประชากร จ�ำนวนโครงสร้างพื้นฐานรายประเภท ประวัติการสร้างและซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐานจ�ำแนกรายประเภทและรายปี
๒. การน�ำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�ำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย และวางแผน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชากรทุกกลุ่มที่มาใช้บริการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
๓. โครงสร้างพืน้ ฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพซึง่ ใช้อำ� นวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุง่ เน้นให้สาธารณชนได้ประโยชน์ รวมทัง้
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบขนส่ง ระบบระบายน�ำ้ เป็นต้น
๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๑. ร้อยละของสถานทีส่ าธารณะ
๑. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร
๒. ภาพถ่าย
จัดการของเทศบาลที่มีการด�ำเนิน
๓. รายงานผลการด�ำเนินงาน
งานด้านอารยสถาปัตย์ (Universal
๔. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง
Design)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับ ๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
ผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๑
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
สถานที่สาธารณะที่ด�ำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ x ๑๐๐
จ�ำนวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด
๒. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานที่ ที่ประชาชนทุกคนในเทศบาลสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้โดยสถานทีน่ นั้ ๆ ต้องอยูภ่ ายใต้อำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของเทศบาล เช่น ทางเท้า
สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล ส�ำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น
๓. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�ำวันแตกต่างจากบุคคล
ทั่วไปด้วยข้อจ�ำกัดทางร่างกายหัวใจส�ำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน และในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่ หรือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
๒. ไฟฟ้าสาธารณะ ข้อ ๑๐๒ – ๑๐๔ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูล
ตามจุดเสี่ยง
๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
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๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๒. ร้อยละของถนนทุกสายอยูใ่ น
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า
สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ
สามารถใช้งานได้

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

ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. จุดเสี่ยง หมายถึง จุดทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายอุบตั เิ หตุ และความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ
เช่น ทางโค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ
๒. ในการก� ำ หนดจุ ด เสี่ ย งควรเน้ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน เช่น การท�ำประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก�ำหนด
จุดเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๓. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนน
ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น ถนนที่ใช้
ในการเดินทางเชื่อมต่อจุดส�ำคัญ ๆ เป็นต้น
๒. สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนทุกสาย
จากมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. บันทึกขออนุมตั แิ ผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม
จุดเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓.๓/
ว ๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง
๕
๒. ติดตัง้ ได้รอ้ ยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙ ๓
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๓. ติดตัง้ ได้รอ้ ยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๑
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๔. ติดตัง้ ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ๐
๑๐๓. ร้ อ ยละของถนนทุ ก สาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้ง
ไฟฟ้ า สาธารณะ และสามารถ
ใช้งานได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๔๙.๐๐ – ๕๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๔๙.๐๐

๕
๓
๑
๐

๑๐๔. การดูแลบ�ำรุงรักษา/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุด
เสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี แ ผนการตรวจสอบไฟฟ้ า
สาธารณะและไฟฟ้ า ตามจุ ด เสี่ ย ง
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจ
สอบไฟฟ้ า สาธารณะจากผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น

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

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
๔. รายงานให้ ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบ
และสั่งการให้มีการปฏิบัติ
๕. มีการด�ำเนินการตามข้อสั่งการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการ
ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมการด�ำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
๒. การบ�ำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพการใช้งานได้ของไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืน
๓. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
๓. น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ข้อ ๑๐๕ – ๑๐๖ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาโดยเครื่ อ งมื อ
ภาคสนามอย่างง่าย
๒. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ได้มาตรฐานน�้ำอุปโภค
บริโภค จากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
๓. ผลด�ำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๒ /
ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๕. การตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ
อุปโภคบริโภคขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ อุปโภค
บริโภคภายใน ๑ ปี
๒. มี ร ายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำประปาด้วยเครื่องมือภาค
สนามอย่างง่าย
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. ผลการตรวจคุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ ไ ด้
มาตรฐานอุปโภคบริโภค จากหน่วยงาน
ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำ
๔. มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานสื บ เนื่ อ ง
จากการตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบ
อื่น ๆ ที่ใช้งานอยู่
๒. การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาโดยเครือ่ งมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน�ำ้ และน�ำ้ แข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรีน
อิสระคงเหลือในน�้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้ำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ/หรือสุ่มตรวจ
ที่ปลายทาง อย่างสม�่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน
๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�ำเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการด�ำเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้
๔. การตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ หรือ
สุ่มตรวจที่ปลายทาง
๕. ผลด�ำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้ประชาชนทราบหรือด�ำเนินการแก้ไขน�้ำให้มีคุณภาพ
๖. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
ภูมิภาค เช่น ๑) ส�ำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ - ๑๖ ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓) สถาบันการศึกษาที่มี
ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน�้ำ ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง เช่น ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒) กรมอนามัย ๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
เอกชน (ในก�ำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร.๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑-๓
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
สอบถามจากประชาชนผู้ใช้น�้ำประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย
๓ ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๒ /
ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/
ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. จะต้ อ งประเมิ น ทุ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลและเทศบาล
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้
๒. วิธีการสุ่มอย่างง่าย
กรรมการ ๔ คน สุ่มตัวอย่าง คนละ ๓ ราย รวมเป็น ๑๒ คน ให้หาค่า
ว่ามีน�้ำเพียงพอตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้ำใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงของ
ปี ๒๕๖๒ (เช่ น ในรอบ ๓๖๕ วั น จะต้ อ งไม่ มี น�้ ำ ประปาแตก
น�้ำหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจ�ำนวน ๑๒ คน เป็นร้อยละ
เช่น น�้ำใช้เพียงพอ ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน
ไม่ไหล ๒๔ ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖
๓. น�้ำประปา รวมถึง น�้ำประปาภูเขา หรือประปาหมู่บา้ น ฯลฯ
๔. น�้ำระบบอื่น เช่น บ่อน�้ำตื้น หรืออื่น ๆ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๖. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน�้ำ
ประปาใช้ ห รื อ น�้ ำ ระบบอื่ น ที่ มี ใ ช้
ปริมาณเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24
ชั่วโมง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๙๕ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ
๔. การตรวจสอบอาคาร ข้อ ๑๐๗ – ๑๐๘ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบบันทึกข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท
๒. หนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙ ประเภทให้ด�ำเนินการ
๓. หนังสือรับรองการตรวจสภาพอาคารของเจ้าของอาคาร
๔. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๗.การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
อาคาร ๙ ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทวิ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล อาคาร ๙
ประเภทตามแบบที่ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองก�ำหนด
๒. ท�ำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร ๙
ประเภทให้ด�ำเนินการจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบอาคาร
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. รั บ แจ้ ง ผลการตรวจสภาพ
อาคาร และด�ำเนินการออกใบรับรอง
การตรวจสภาพอาคาร
๔. รายงานผลการด� ำ เนิ น การให้
จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการ ข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคารสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. อาคาร ๙ ประเภทตาม ม.๓๒ ทวิ ฯ หมายถึง อาคารสูง (อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป)
อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ (อาคารทีม่ พี นื้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันตัง้ แต่หนึง่ หมืน่ ตารางเมตร ขึน้ ไป) อาคารชุมนุมคน (อาคารหรือส่วนใด
ของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่
ห้าร้อยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส�ำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริง
อืน่ ใด และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนัน้ เป็นปกติธรุ ะ โดยจะมีคา่ ตอบแทนหรือไม่กต็ าม) โรงแรม (ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรมทีม่ จี ำ� นวนห้องพักตัง้ แต่แปดสิบห้องขึน้ ไป) อาคารชุด (ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยูอ่ าศัยรวมทีม่ พี นื้ ทีต่ งั้ แต่
๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารโรงงาน (ที่สูงกว่า ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) ป้าย (สูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป) และ
สถานบริการ (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)
๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๘. การด�ำเนินการเกีย่ วกับอาคาร
๑. ค�ำสัง่ จัดตัง้ คณะท�ำงานด�ำเนินการตรวจสอบอาคารทีไ่ ม่เข้าข่ายฯ ที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท
และเป็นปัจจุบัน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตรวจสอบอาคารทีไ่ ม่เข้าข่ายฯ และการ ๑. จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานด� ำ เนิ น การ
สั่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
ตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร
๓. หนังสือรายงานผลให้จังหวัดทราบ
๙ ประเภท
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบและสั่ ง
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ ๓. รายงานผลการด� ำ เนิ น การให้
มิถุนายน ๒๕๕๙
จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๓
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๒
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีเขตควบคุมอาคารสามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. อาคารที่อาจไม่เข้าข่ายฯ หมายถึงอาคารที่ ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ตาม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ เช่น อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
อาคารทีค่ นใช้สอยเป็นจ�ำนวนมาก และอาคารทีพ่ กั หรือรับเลีย้ งเด็ก หรือคนชรา หรือคนพิการ ตามแบบคูม่ อื ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๖๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทัง้ ในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริมการกีฬา
การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้ไร้ที่พึ่ง และค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๑ การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา ข้อ ๑๐๙ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๐๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
๑) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาของ
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาของ การน�ำแผนงาน/โครงการ ตามแผน
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และ
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาบรรจุไว้ในแผน
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ด�ำเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการ
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ และด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการ
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๓. มีการประกาศใช้แผนพัฒนาการ
ศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ก าร
ศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่
เรียกชื่ออย่างอื่น และจัดส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ�ำปีงบประมาณของสถานศึกษา
๖. คณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาการ
ศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น สี่ ป ี (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) ก่อนการทบทวนเป็นแผน
พัฒนาการศึกษาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒๕๖๕)
๗. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และปิดประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการด�ำเนินการ ๗ ข้อ
๒. มีการด�ำเนินการ ๔ - ๖ ข้อ
๓. มีการด�ำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ
๔. มีการด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มี
การด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนาการ
ศึกษาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือไม่ หากผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ข้อ ๑๑๐ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๐. คะแนนเฉลีย่ รวมการทดสอบ
๑. ผลคะแนนเฉลี่ยรวมการสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เปรียบเทียบกันระหว่าง ปีการศึกษา (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียน
๒๕๖๑ กับปีการศึกษา ๒๕๖๒
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ ในทุ ก ระดั บ ที่ ส อบสู ง กว่ า คะแนน
ปกครองท้องถิ่น
เฉลี่ยรวมของปีการศึกษาที่ผ่านมา
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ๑. คะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น ๒.๐๐ ๕
ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ขึ้นไป
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ ๒. คะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ๓
ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑.๐๐ – ๒.๐๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ๓. คะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ๑
ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๐.๐๑-๐.๙๙
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ๔. คะแนนเฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ หรื อ ๐
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ต�่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๓๓๕๘
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประกาศผล O-NET ดังนี้
(๑) ป.๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (๒) ม.๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (๓) ม.๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. x = คะแนนเฉลี่ยรวม
คะแนนรวมชั้น ป.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้น ป.๖
คะแนนรวมชั้น ม.๓ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้น ม.๓
คะแนนรวมชั้น ม.๖ = คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้น ม.๖
๓. สูตรในการค�ำนวณ
x = (คะแนนรวมชั้น ป.๖) + (คะแนนรวมชั้น ม.๓) + (คะแนนรวมชั้น ม.๖)
๓
๔. สูตรในการเปรียบเทียบ = x ปี ๒๕๖๒ – ปี ๒๕๖๑
๕. กรณีที่ทีมประเมิน ฯ มีการประเมิน LPA ก่อน การประกาศผลสอบ O-NET ให้ประเมินย้อนหลังได้
หมายเหตุ ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ข้อ ๑๐๙ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ข้อ ๑๑๑ – ๑๑๒ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
๒๕๖๒
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เด็กเล็ก
๓. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ ๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๑
ปกครองท้องถิ่น
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรือไม่มี ๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ การด�ำเนินการ
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/
ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมาเป็นฐานในการค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมใน วันส�ำคัญ การทัศนศึกษา เป็นต้น
๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
สอนและการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓
๑. มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม ๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๑
การปกครองท้องถิ่น
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรือไม่มี ๐
การด�ำเนินการ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/
ว ๔๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/
ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต้องน�ำมาเป็นฐาน ในการค�ำนวณคะแนน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ต้องประเมิน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือ ศาสนสถานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การส่งเสริมการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม การส่งเสริมอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ ๑๑๓ – ๑๑๕ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ตรี)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
ค�ำอธิบาย :
๑. ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การจั ด ลานกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การจัดให้มีห้องสมุดชุมชน การจัดให้มีหอสมุด
เยาวชน เป็นต้น

๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๓. การด�ำเนินการเพื่อจัดให้มี
หรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียน
รูช้ มุ ชนในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๕ แห่ง
ขึ้นไป
๒. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๔ แห่ง
๓. มีแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน ๓ แห่ง
๔. มีแหล่งเรียนรูจ้ ำ� นวน ๑ - ๒ แห่ง
หรือไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ภาพถ่าย
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ตรี)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
ค�ำอธิบาย
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดเสวนา/อภิปรายกลุ่ม การส่งเสริม
จัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาส , การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชาวบ้าน,
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การเรียนรู้
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
๒. ภาพถ่าย/สภาพการใช้งาน
๓. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
๔. แผนการด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๕. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
๖. ค�ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/
ว ๒๔๕๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย
๑. แนวทางทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (สถ.) ก�ำหนด จ�ำนวน
๖ ข้อ ดังนี้
๑.๑ มีการจัดท�ำป้าย “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน” หรือ
“บ้านรักการอ่าน”
๑.๒ มีแผนด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
๑.๓ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาที่อ่านหนังสือ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๔. จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จ�ำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๓. จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๔. จ�ำนวน ๑ - ๒ กิจกรรม หรือไม่มี
การด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๕. มีทอี่ า่ นหนังสือประจ�ำหมูบ่ า้ น/
ชุมชน ที่เป็นขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เองและเป็ น ไปตาม
แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่งขึ้นไป
และเป็นไปตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ
ตามค�ำอธิบาย
(ระบุข้อ)........................................
๒. มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง และ
เป็นไปตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ ตาม
ค�ำอธิบาย
(ระบุข้อ) ......................................

๕

๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๑.๔ มีการจัดหาหนังสือที่มีหลากหลายและพอเพียง
๑.๕ มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือ
๑.๖ มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนมาใช้บริการ
ที่อ่านหนังสือหรือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านหนังสือ
๒. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐาน
การประเมินได้
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เกณฑ์การให้คะแนน (ระบุข้อ) ............ ให้ระบุข้อในค�ำอธิบาย
ของข้อ ๑ ซึ่งมี ๖ แนวทาง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. มี ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ขององค์ ก ร ๑
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง และ
เป็นไปตามแนวทาง ๔ ใน ๖ ข้อ ตาม
ค�ำอธิบาย
(ระบุข้อ) .......................................
๔. ไม่มีที่อ่านหนังสือขององค์กร ๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑๑๖ – ๑๑๗ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการเพือ่
๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดจัดท�ำแผนการ
๑. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม
๒. หลั ก ฐานการส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ฝึ ก อบรมใน จั ด การเรี ย นรู ้ / แผนการจั ด ประสบการณ์ ป ฐมวั ย
ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
๓. แผนการจัดการเรียนรู/้ แผนการจัดประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่มีการปรับปรุง/หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวั ย หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองของผู ้ อ� ำ นวยการ/ ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน้าสถานศึกษาว่า ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ทุกคนจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการเรียนรู/้ แผนการจัดประสบการณ์
ปฐมวัย
ปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา
ด�ำเนินการเอง
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย
๓. ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนมีการจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
ครบถ้วน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

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

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานการด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม
๒. หลักฐานส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้า
รับการฝึกอบรม/พัฒนา ฯลฯ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการเพือ่
ให้ครู/ครูผดู้ แู ลเด็ก/ผูด้ แู ลเด็กในสังกัดด�ำเนินการจัดการ
เรียนรู/้ จัดประสบการณ์ปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู/้ แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้ค รู/ครูผู้ดูแ ลเด็ก/ผู้ดูแ ลเด็ก จัดการเรียน
รู ้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ / แผนการจั ด
ประสบการณ์ปฐมวัย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัย
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการติดตาม/นิเทศ
การจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัยของครู/
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการติดตาม/นิเทศการ
จัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัยของครู/ครูผู้
ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ รายการ
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
กลุ่มที่ ๕ การบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อ ๑๑๘ – ๑๒๑ จ�ำนวน ๔ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๑๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัด
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความ
๓. ภาพถ่าย
สามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน
๔. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนาฎศิลป์
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
ค�ำอธิบาย :
การประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขึ้นไป

๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลนักเรียน
๒. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรือ
อุปกรณ์อื่น
๓. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ครูสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ /โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ
ค�ำอธิบาย :
ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึน้ ไป

๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. เอกสารที่ แ สดงว่ า มี ก ารด� ำ เนิ น การตาม
กิจกรรม
๓. เอกสาร/หลั ก ฐานแสดงการมี ม าตรการ
ด�ำเนินการจริง
๔. ภาพถ่าย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรเทคโนโลยี
๗. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรฝีมือหรืออาชีพ
๘. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬา
๙. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง /หลักสูตรอื่น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ รายการ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ รายการหรือไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๑๑๙. โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
และมีนักเรียน
๒. มีการสนับสนุนครูส�ำหรับการเรียนพิเศษรวม
๓. มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน/อุปกรณ์อื่น ๆ
ส�ำหรับนักเรียนพิเศษ
๔. มีนโยบายรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวม แต่ไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ รายการ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๑๒๐. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน (อาจด�ำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น)
๒. มีการคัดกรองนักเรียน (อาจด�ำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น)
๓. มีการประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุนักเรียน
๔. มีมาตรการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กติดใน
รถยนต์
๕. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน�้ำ
๖. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กถูกไฟฟ้าช็อต
๗. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีไฟไหม้
๘. มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อมภัยอื่น ๆ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ รายการขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ รายการ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ รายการ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ รายการ หรือไม่มีการด�ำเนินการ ๐
๑๒๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารส่ ง บุ ค ลากรฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การประกั น
คุณภาพการศึกษา
๒. มีการจัดกิจกรรม/ติดตามเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
การศึกษา
๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีการรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ครบทุกแห่ง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายงานการ
ประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ของ
สถานศึกษาแล้วรายงานผู้บริหาร

๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับ
การฝึ ก อบรม เกี่ ย วกั บ ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา หรือหลักฐานอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรม
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รายงาน
การตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
๕. เสนอผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (SAR)
ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑. ด�ำเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ด�ำเนินการ ๒ รายการ
๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. ด�ำเนินการ ๑ รายการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ข้อ ๑๒๒ – ๑๒๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสุข
ภาวะในท้องถิ่น
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๒. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการ
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท�ำหน้าที่ดูแล
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
วันตรวจประเมินฯ)
๓. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด เกณฑ์การให้คะแนน :
อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๑. ด�ำเนินการ ๖ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๔. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๔ – ๕ กิจกรรม
๓
๕. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ ๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๒ กิจกรรม ๐
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ ของ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การก�ำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงือ่ นไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๒/
ว ๑๔๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งเสริมการเดินและ
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/
ว๒๐๖๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ และ
ผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
ค�ำอธิบาย :
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)/แกนน�ำสุขภาพ ในการ
ควบคุมและป้องกันโรค การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) (เฉพาะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) เป็นต้น
๒. กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลสุขภาพในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ควรมีความครอบคลุม
กิจกรรม
๓. ด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรค, การส่งเสริมสุขภาพ, การรักษาโรคเบื้องต้น, การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เป็นต้น
๔. ผู้ท�ำหน้าที่ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) ผู้น�ำองค์กรในชุมชน ฯลฯ)
๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด มีหน้าที่ เช่น สื่อสารให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. อาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) หมายถึง คนในครอบครัวแต่ละครอบครัว หรือเพื่อนบ้านที่ได้รับการคัดเลือก และผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด เช่น การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นเบาหวาน โรคเรื้อรัง ฯลฯ ตัวอย่าง
ครอบครัว ก มีผู้ป่วยเป็นภาวะ(ภาวะ = ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรค) เบาหวาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในครอบครัว ไปยัง
ครอบครัวอื่น
๗. ผู้น�ำด้านสุขภาพ หมายถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และสามารถกระตุ้น ผลักดัน
การขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ กาย ใจ สังคม และอารมณ์ เช่น ผู้น�ำ
การออกก�ำลังกาย ผู้น�ำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๓. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
เกณฑ์การให้คะแนน :
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ จัดกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๙ กิจกรรมขึ้นไป
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ ๒. ด�ำเนินการ ๗ – ๘ กิจกรรม
๕
๓
ค�ำอธิบาย :
๓. ด�ำเนินการ ๕ – ๖ กิจกรรม
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตรวจ ๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๑
๐
สอบรายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๔. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล)
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น และ
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ความพร้ อ มการรั บ มื อ โรคติ ด ต่ อ
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ การให้ความรู้)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ เกณฑ์การให้คะแนน :
ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑. ด�ำเนินการ ๙ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ ๒. ด�ำเนินการ ๗ – ๘ กิจกรรม
๑
ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
๓. ด�ำเนินการ ๕ – ๖ กิจกรรม
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๐
ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒
ลงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/
ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๗. คูม่ อื แนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผูป้ ระกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร
๘. คูม่ อื พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย
๑. การนับจ�ำนวนกิจกรรมหากใน ๑ โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น มีการจัดท�ำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การฉีดพ่นหมอก
ควัน การก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน การคัดกรองโรคไม่ตดิ ต่อ การตรวจหามะเร็งเต้านม การให้บริการด้านทันตกรรม เป็นต้น สามารถแยกนับเป็นรายกิจกรรมได้
๒. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
๓. โรคไม่ติดต่อ หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้
ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวน�ำโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ จาม น�้ำ
อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์ แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น การดื่ม สูบบุหรี่ ขาดการ
ออกก�ำลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม โป่งพอง
โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง
๔. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ
๒๐ ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะ
แพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา
๕. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ h๑n๑ ๒๐๐๙
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
๗. โรคติดต่ออุบตั ซิ ำ�้ (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อทีเ่ คยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมาระบาดอีก
เช่น ไข้ชิคุนกุนยา
๘. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
๙. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (SOP)
๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๕. การบริหารจัดการการป้องกัน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๑. มี ฐ านข้ อ มู ล จ� ำ นวนสุ นั ข และ
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย แมวในพื้นที่
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๒. มีการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น/
ในวันตรวจประเมินฯ)
เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
๔. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data
เลี้ยงและปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ
๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บวัคซีน ๓. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data Logger
สุนัขบ้าในสัตว์
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๔. พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
๗. คูม่ อื การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์สำ� หรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้
มีสถานสงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไป
ยังสถานสงเคราะห์สัตว์อื่น)
๕. มีการจัดให้มรี ะบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain system) ส�ำหรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖. มี ก ารท� ำ หมั น สุ นั ข และแมวที่
ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือเป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ ข้อขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที่จะท�ำให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลา
ทัง้ ในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขัน้ ตอนในขณะให้บริการทีต่ อ้ งน�ำวัคซีนทีม่ อี ยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสมเข้าสูร่ า่ งกาย
สัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อความร้อนความเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้ +๒ ถึง +๘ องศาเซลเซียส
๒. วัคซีน หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
๓. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกที่มีเจลข้างใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอาไว้ใช้เหมือนน�้ำแข็ง
๔. Data logger หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�ำหนดการท�ำงาน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิ
ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป
๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๖. จ�ำนวนหน่วยบริการสาธารณสุข
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด�ำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแล
๒. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
สุขภาพประชาชน
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๔. หนังสือขอรับการสนับสนุน
๑. มีหน่วยบริการสาธารณสุขของ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยาบาลและ ๒. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) อืน่ ในการตรวจสุขภาพของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการครบ
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ทุกหมู่บา้ น/ชุมชน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๔. มีการบริการสาธารณสุขเคลือ่ นที่
ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยบริ ก าร
ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
สาธารณสุขอื่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินกา ร ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล
สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจําตําบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป หรือ
สถานพยาบาลที่ด�ำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ข้อมูลปัจจุบัน : มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน
๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด
๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ
๒. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานคุณภาพระบบ จั ด การสุ ข าภิ บ าล อาหาร และ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการจัดการคุณภาพน�ำ้ บริโภค
๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละด้านทีม่ กี ารลงลายมือชือ่ เกณฑ์การให้คะแนน :
จากคณะกรรมการ
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบตั ร ๕
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการ ๑ – ๒ ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อ ๒. ผ่านการประเมินระดับพื้นฐาน ๓
จากคณะกรรมการ
๑ – ๒ ด้าน
๓. มีการสมัครเข้าร่วมอย่างน้อย ๑
๑ ด้ า น และ มี ผ ลการประเมิ น
ตนเอง และมีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการ (ไม่ผา่ น)
๔. ไม่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ๐
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้าน)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ได้แก่
๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้ำบริโภค
๑.๓ การจัดการสิ่งปฏิกูล
๑.๔ การจัดการมูลฝอย
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตรวจสอบผลการประเมินจากคณะกรรมการในปีปัจจุบัน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยาจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กรมอนามัย
ก�ำหนดเพื่อเข้ารับการประเมิน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินระยะเวลาที่ก�ำหนดคณะกรรมการ
จะลงตรวจให้ แต่ผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒
๕. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน ขอให้พิจารณา ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน)
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและ
ไม่ตอ้ งสมัครใหม่ในปีถดั ไป แต่ตอ้ งจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่ผ่านการรับรองแต่ไม่มี
เอกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
๕.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานตามข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่เพื่อปรับปรุง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะ
ขอประเมินใหม่
๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
บริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า น
๒. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานคุณภาพระบบ การจั ด การ สิ่ ง ปฏิ กู ล และด้ า น
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการมูลฝอย
๓. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละด้านทีม่ กี ารลงลายมือชือ่ เกณฑ์การให้คะแนน :
จากคณะกรรมการ
๑. ผ่านการประเมินระดับเกียรติ ๕
๔. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการ บัตร ๑ – ๒ ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อ ๒. ผ่านการประเมินระดับพื้นฐาน ๓
จากคณะกรรมการ
๑ – ๒ ด้าน
๓. มีการสมัครเข้าร่วมอย่างน้อย ๑
๑ ด้าน และ มีผลการประเมินตนเอง
และมี ผ ลการประเมิ น จากคณะ
กรรมการ (ไม่ผา่ น)
๔. ไม่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ๐
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (ทั้ง ๒ ด้าน)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ได้แก่
๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้ำบริโภค
๑.๓ การจัดการสิ่งปฏิกูล
๑.๔ การจัดการมูลฝอย
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
๓. ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตรวจสอบผลการประเมินจากคณะกรรมการในปีปัจจุบัน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๔. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยาจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กรมอนามัย
ก�ำหนดเพื่อเข้ารับการประเมิน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินระยะเวลาที่ก�ำหนดคณะกรรมการ
จะลงตรวจให้ แต่ผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในปี ๒๕๖๒
๕. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน ขอให้พิจารณา ดังนี้
๕.๑ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตร (๕ คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (๓ คะแนน)
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง ๔ ด้านแล้ว สามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและ
ไม่ตอ้ งสมัครใหม่ในปีถดั ไป แต่ตอ้ งจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปีที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่ผ่านการรับรองแต่ไม่มี
เอกสารสรุปผลการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจให้คะแนน
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
๕.๒ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานตามข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องการที่จะประเมินใหม่เพื่อปรับปรุง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเกียรติบัตรจะต้องสมัครเข้าโครงการเฉพาะด้านที่จะ
ขอประเมินใหม่
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมสตรีและครอบครัว ข้อ ๑๒๙ – ๑๓๐ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑)
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๒๙. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
หรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
ในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ (๘) จัดท�ำกิจการใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กิจการนัน้ เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ร่วมกันด�ำเนินการ
หรื อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ด ท� ำ ทั้ ง นี้ ตามที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ (๑๔) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
๕. พระราชก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๗ (๒๗)
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
๖. มาตรฐานการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี ของกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/
ว ๑๒๓๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์บรรจุ
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัตงิ บประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ค�ำอธิบาย :
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
สตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี เป็นต้น
๒. กิจกรรมในการพัฒนาสตรี คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สตรีในแต่ละกลุ่มอายุ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเป็นอยู่
อย่างมีความสุข ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพรายได้ มีส่วน
ร่วมทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่
การเป็นผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การด�ำรงชีวติ และประกอบ
อาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมความรู้เรื่อง
การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างหญิงชายในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม
มีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๐. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการหรือ
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ
ความอบอุ่นในครอบครัว
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ ๒๕๕๘
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ กิจกรรม
๑
๔. พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรม walk rally ค่ายครอบครัว
ค่ายสามวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ที่เข้าร่วมได้ทั้งครอบครัว การจัด
ท�ำฐานข้อมูลทางสังคม อาทิ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรง เป็นต้น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ข้อ ๑๓๑ - ๑๓๓ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๑. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
พ.ศ. ๒๕๖๒
หรือสนับสนุน เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
๒. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการ
๓. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ จ่ายเบี้ยความพิการ)
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน เกณฑ์การให้คะแนน :
วันตรวจประเมินฯ)
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ๓. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ กิจกรรม ๐
๒. กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีมีการก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ให้คิดเป็นคะแนนได้เฉพาะโครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เท่านั้น
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดท�ำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ
จัดท�ำทางลาด ห้องน�้ำ ที่จอดรถ ป้าย ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารส�ำหรับคนพิการ จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อื่น ๆ ส�ำหรับคนพิการ การพาคนพิการไปท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการ การไปเยี่ยมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นต้น
๓. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ)
๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๒. จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ทศบาลและ
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบีย้ ความพิการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน องค์การบริหารส่วนต�ำบล สามารถ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ด� ำ เนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ความพิ ก าร
ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามประกาศ
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร)
เรื่ อ งบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
เบี้ ย ความพิ ก ารของเทศบาล/
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลประจ�ำ
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ๑. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๕
ความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๓
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ ทุกเดือน จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
วรรคสอง
๔. จ่ า ยได้ ภ ายในวั น ที่ ๑๐ ของ ๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ ทุกเดือน ต�่ำกว่า จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
ว๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ค�ำอธิบาย
๑. กรณีที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ให้
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสม ทดรองจ่ายไปพลางก่อน
๒. ยกเว้นกรณีคนพิการที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยความพิการภายในก�ำหนด
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๓. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
หรือองค์กรภาคประชาสังคม ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
๒. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โครงการที่มีการด�ำเนินการจริง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. รายงานผลการด�ำเนินการ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๑. มีการด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม ๕
๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ขึ้นไป
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๒. มีการด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. มีการด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๑. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย
๑. จะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น เมื่อมีการขอข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อส�ำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ทีพ่ งึ่ ในพืน้ ทีแ่ ล้ว หรือมีการสอบถามจากก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น/ชุมชน การท�ำประชาคมแล้ว หรือมีการตรวจสอบ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่มีผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งก็สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง
กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยัง
ไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
๓. คนไร้ที่พึ่ง หมายถึง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบากและ
ไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ (ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๔. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยความสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ การส�ำรวจ/จัดท�ำข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาส/คนไร้ทพี่ งึ่ การจัดท�ำแผนเพือ่ พัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส/คนไร้ทพี่ งึ่ การจัดสวัสดิการ
สังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท�ำและมีที่พักอาศัย การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นต้น
๕. คนไร้ที่พึ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ – ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ข้อ ๑๓๔ - ๑๓๖ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ท�ำกิจกรรม
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ ผู ้ สู ง อายุ ต ามองค์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้
๒. โครงการที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การจริ ง ประจ� ำ ๑. ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการการศึกษาจัดกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อ ผู้บริหาร รณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนัก
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
ถึงความจ�ำเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมและ
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง สร้างวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯ
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) ๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม
๑. พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไข การฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม ยกย่อง เชิดชู
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ มีบริการอาสาสมัคร
๒. มาตรฐานการด� ำ เนิ น งานด้ า นผู ้ สู ง อายุ ข อง ดูแลผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. ด้านการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุ เช่น
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม จัดตรวจสุขภาพประจ�ำปี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
๒๕๖๑
ทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้
ค�ำอธิบาย
บริการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์ ในการ
กิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์ ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันตามความจ�ำเป็น ฯลฯ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ๔. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สูงอายุ
ท� ำ และส่ ง ให้ จั ง หวั ด แล้ ว นั บ รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ ใ ช้ และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ งู อายุ เช่น ประสานงาน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินการหรือมีส่วนร่วม ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ในการด�ำเนินโครงการ)
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ
๕. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ เช่น จัดท�ำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานการส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำกิจกรรม ครบทั้ง ๕ ด้าน
๕
๒. จัดท�ำกิจกรรม ๓ - ๔ ด้าน
๓
๓. จัดท�ำกิจกรรม ๑ - ๒ ด้าน
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 35

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๕. การจัดท�ำฐานข้อมูลผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล/
๑. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมและ ๕
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ มีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๓
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ๑
๐
หมวด ๓ (ข้อ ๙)
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๒. มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓๖. จ�ำนวนครั้งที่เทศบาล และองค์การบริหาร
๑. หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายใน ส่ ว นต� ำ บลสามารถด� ำ เนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ
วั น ที่ ๑๐ ของทุ ก เดื อ น ตามระเบี ย บกระทรวง ผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง องค์การบริหารส่วนต�ำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ สิทธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาล/องค์การ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
บริหารส่วนต�ำบล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชี ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ธนาคาร)
๓. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด) เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๕
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน ๑๒ ครั้ง
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๓
พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑ ครั้ง
๒. พระราชบัญญัติผ้สู ูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับแก้ไข ๓. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จ�ำนวน ๑
พ.ศ. ๒๕๕๓)
๑๐ ครั้ง
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ ๔. จ่ายได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต�่ำกว่า ๐
การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วน ๑๐ ครั้ง
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ค�ำอธิบาย
๑. กรณีทเี่ ทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใดได้รบั งบประมาณไม่เพียงพอ หรือยังไม่ได้รบั การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยืมเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง
๒. ยกเว้นกรณีผู้สูงอายุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในก�ำหนด
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๐๙ - ๑๔๑ จ�ำนวน ๓๓ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อ ๑๓๗ - ๑๔๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการกิจกรรม แต่ละประเภท
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. หนังสือแจ้งขอความร่วมมือกรณีได้รบั การประสานจากหน่วยงาน
อื่น กรณีไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. รายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ตรี)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
๑๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลเด็กอายุ ๒-๕ ปี ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ทะเบียนราษฎร์
๓. ข้อมูลแจกแจงสถานที่ที่เด็กได้รับการเตรียม ความพร้อม
๔. ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๕. ข้อมูลของกรมอนามัย
๖. ข้อมูลจากผู้น�ำชุมชน ประชาคม
๗. แผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. ภาพถ่าย
๙. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๖) และ (๗) มาตรา ๕๓ (๑)
และ มาตรา ๕๖ (๑)
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕)
และ (๖)

๒๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
เพื่ อ ส่ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก
และเยาวชนให้ เ หมาะสมตามวั ย
(ส�ำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๑๐ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๕ - ๗ กิจกรรม
๔. ด�ำเนินการ น้อยกว่า ๕ กิจกรรม

๕
๓
๑
๐

๑๓๘. ร้อยละของเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๙๕.๐๐ –
๙๙.๙๙
๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๙๐.๐๐ –
๙๔.๙๙
๔. ด� ำ เนิ น การน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
๙๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
ค�ำอธิบาย :
๑. สนามกี ฬ ากลางอเนกประสงค์ หมายถึ ง สนามกี ฬ าหลั ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ยบ์ อล เซปัก
ตะกร้อ เป็นต้น ซึง่ อาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีตหรือแอสฟัลต์ ฯ
และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
๒. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร
๓. ให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด้วย แต่ถา้ เป็นโรงเรียนทีไ่ ม่ได้สงั กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น
การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้
๔. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น
๕. จ�ำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง ........................... แห่ง
ใช้ได้ .................................... แห่ง
ใช้ไม่ได้ ................................. แห่ง
(ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ ๕ ด้วย)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๓๙. จ�ำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนิน
การจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ในการแข่งขันกีฬา หรือออกก�ำลังกาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ล านกี ฬ า/สนามกี ฬ า ในพื้ น ที่
หมูบ่ า้ น/ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ของจ�ำนวนหมู่บา้ น/ชุมชน ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่ นสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ล านกี ฬ า/สนามกี ฬ า ในพื้ น ที่
หมูบ่ า้ น/ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐
ของจ�ำนวนหมู่บา้ น/ชุมชน ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น/
ชุมชน น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของ
จ� ำ นวนหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน ในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และอยูใ่ นสภาพ
พร้ อ มใช้ แ ละมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ หรือไม่มี
ลานกีฬา/สนามกีฬา แต่สามารถใช้
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่มีอยู่ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสุ่มอย่างง่าย
๒. หนังสือยืนยันจากผู้น�ำชุมชน/ประชาชน/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บา้ น
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
ค�ำอธิบาย :
๑. จะต้ อ งประเมิ น ทุ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลและเทศบาล
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมินข้อนี้
๒. กรณีอยู่ระหว่างการซ่อม หรือปรับปรุง ไม่ให้มานับ ค่าร้อยละ
ถือว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๐. จ�ำนวนของลานกีฬา/สนาม
กีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีป่ ระชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้ตลอดทั้งปี

๑๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
๒. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬา
๓. บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๕. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๖. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๔๑. จ�ำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการ
ส่งเสริมกีฬาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้าน
การส่งเสริมกีฬา
๒. มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือ
การเล่ น กี ฬ า ตามความสนใจของ
ประชาชน
๓. มี ก ารจั ด อุ ป กรณ์ กี ฬ าและ
อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย ไม่นอ้ ยกว่า
๕ ชนิดกีฬาต่อลานกีฬา/สนามกีฬา
ในแต่ละปี
๔. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา ไม่นอ้ ยกว่า ๓ โครงการ
ในแต่ละปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๘๐.๐๐ ๙๙.๙๙
๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๖๐.๐๐ ๗๙.๙๙
๔. ด� ำ เนิ น การน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ในการด�ำเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถพิจารณาด�ำเนินการได้ตามความเหมาะสม
อ�ำนาจหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจด�ำเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไว้
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น
๒.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
๒.๒ มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้
๒.๓ มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน
๒.๔ มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ในการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย
๒.๕ มีการจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย เช่น จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกายที่ได้มาตรฐาน
มีจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดท�ำบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่าว
๒.๖ มีการจัดท�ำบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย
๓. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก�ำลังกาย เช่น
๓.๑ การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน
๓.๒ การจัดแข่งขันกีฬาระดับอ�ำเภอหรือระดับจังหวัด
๓.๓ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกก�ำลังกายประจ�ำสัปดาห์
๓.๔ การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๓.๕ การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้ค�ำแนะน�ำ ในการเล่นกีฬา
คะแนนเต็ม
๓๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม การท่องเที่ยว
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๓ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๒. จ� ำ นวนประเภทอาชี พ หรื อ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
แก่ประชาชน
๒. โครงการ/กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
การจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๑. อาชีพเกษตรกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๒. อาชีพปศุสัตว์
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ๓. อาชีพการท�ำอาหาร
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๔. อาชีพคหกรรม
ในวันตรวจประเมินฯ)
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์
๖. อาชีพการบริการ
๗. อาชีพอื่น ๆ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ประเภทอาชีพ ๕
ประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) ๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ประเภทอาชีพ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ประเภทอาชีพ ๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีที่มีการอบรมเพียง ๑ อาชีพ แต่มีหลายกิจกรรม ให้ถือว่าได้
หลายอาชีพ เช่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม แต่มีกิจกรรม๓กิจกรรม
ให้ถือว่าเป็น ๓ อาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
๒. ตัวอย่างประเภทอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การท�ำอาหาร
คหกรรม งานช่างต่าง ๆ งานหัตถกรรม สิง่ ประดิษฐ์ การบริการ เป็นต้น
๑๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๓. จ�ำนวนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการ
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝึกอบรม
๒. โครงการ/กิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหรือสนับสนุน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
การจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
๑. อาชีพเกษตรกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๒. อาชีพปศุสัตว์
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ๓. อาชีพการท�ำอาหาร
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน ๔. อาชีพคหกรรม
วันตรวจประเมินฯ)
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. อาชีพการบริการ
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ๗. อาชีพอื่น ๆ
ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ประเภทอาชีพ ๕
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ประเภทอาชีพ ๓
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก าร บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ๓. ด�ำเนินการ ๑ – ๒ ประเภทอาชีพ ๑
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมท�ำการตลาด การส่งเสริม
การท�ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
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คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๔ – ๑๔๕ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๔. การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความ
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำ สะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ สวนสาธารณะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น
จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ที่รัฐจัดสรรให้
๑. จัดให้มีห้องน�้ำสาธารณะ (๑ ห้อง)
๓. รายงานผลการด�ำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร ๒. จัดให้มีถังขยะ (๑ ถัง)
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๓. จัดให้มที พี่ กั ผ่อนส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว เช่น ศาลา
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครอง ซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น (๑ ประเภท)
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง ๔. จัดให้มรี ะบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่าง ๆ (๑ จุด)
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) ๕. จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (๑ ศูนย์)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดให้มีที่ขายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว (ถ้ามี)
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข ๗. จัดให้มปี า้ ยแสดงข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเทีย่ ว
เพิ่มเติม
(๑ ป้าย)
๒. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร ๘. จัดให้มลี านท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ ว
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(๑ ลาน)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ๙. จัดให้มกี ารปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. จัดให้มกี ารจัดซุม้ /ประตูทางเข้า/ทางเข้าทีเ่ ป็น
กิจจะลักษณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินกิจกรรม

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวรายปี นักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๒. กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแหล่งท่องเทีย่ วมากกว่า ๑ แห่ง สามารถเลือกประเมินแห่งใดแห่งหนึง่ หรือเลือกประเมินทุกแห่งได้
และสามารถนับรวมการด�ำเนินกิจกรรมจากแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ๑ แห่ง ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ก ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๑ และแหล่ง
ท่องเที่ยว ข ด�ำเนินกิจกรรมที่ ๒ สามารถนับเป็น ๒ กิจกรรมได้
๓. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง
๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น
๓.๒ แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ พิพธิ ภัณฑ์
ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีตา่ ง ๆ เช่น
ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�ำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น
๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น
๓.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชด�ำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น
๓.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้ำแร่ เป็นต้น
๔. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๑๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๕. สนับสนุนหรือจัดให้มกี ารโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
๑. ศูนย์ข้อมูลส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว
๒. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๓. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ๑. มีการจัดท�ำแผ่นพับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร
๕. รายงานประจ�ำปี
๓. มีการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ วทางวิทยุกระจายเสียง/
๗. ผลการส�ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วิทยุชุมชน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ วทางวิทยุโทรทัศน์/
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข ทางเคเบิ้ลทีวี
เพิ่มเติม
๖. มีการจัดท�ำเว็บไซต์เพือ่ แนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๒. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร ในท้องถิ่น
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๗. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ พั ก /แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
๓. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
สถ.ชวนเที่ยว เป็นต้น
๘. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ พั ก /แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ผ่านสื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น
๙. มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เช่ น
งานไทยเที่ ย วไทย งานแสดงสิ น ค้ า OTOP หรื อ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 43

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง
๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น
๒. แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ พิพธิ ภัณฑ์
ก�ำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น
๓. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ
เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�ำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
๔. แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�ำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้ำ โฮมสเตย์ เป็นต้น
๕. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้ำ ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น
๖. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชด�ำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น
๗. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้ำแร่ เป็นต้น
๘. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดท�ำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย
ร้านอาหาร สินค้า/ของทีร่ ะลึก ทีพ่ กั ค้างแรม การน�ำเทีย่ ว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง เป็นต้น
คะแนนเต็ม
๑๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๗ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ข้อ ๑๔๖ – ๑๔๘ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๖. การจัดท�ำฐานข้อมูลตลาด
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๑. มีฐานข้อมูลตลาดที่ครอบคลุม ๕
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ครบถ้วน
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๒. มี ก ารส� ำ รวจ มี ก ารออกใบ ๓
ในวันตรวจประเมินฯ)
อนุ ญ าต และมี ฐ านข้ อ มู ล ตลาด
๔. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. ไม่มีการส�ำรวจ แต่มีการออก ๑
๑. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ใบอนุ ญ าต และมี ฐ านข้ อ มู ล ตลาด
แต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
๒. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดทีม่ โี ครงสร้างอาคาร คือ ต้อง
มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ส�ำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
๑.๒ ตลาดที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่
ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย
๒. ใบอนุญาตด�ำเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงใน
วันตรวจประเมินฯ)
๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด
อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
๕. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๖. รายงานผลการด�ำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
ค�ำอธิบาย :
ตั ว อย่ า งการจั ด กิ จ กรรม เช่ น การตรวจสอบสารปนเปื ้ อ นใน
อาหาร การลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
การท�ำความสะอาดตลาด การจัดให้มีบ่อดักไขมันหรือระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย กิจกรรมการออกก�ำลังกายในตลาดของผู้ค้าหรือผู้ซื้อ การจัด
ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท การจัดให้มีพื้นที่เฉพาะ
ส�ำหรับสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ มีป้ายแสดงราคาสินค้า
มีตราชั่งกลาง หรือกิจกรรมท�ำความสะอาดในตลาด
๑๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด
๒. รายงานผลการด�ำเนินการต่อผู้บริหาร
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนการจัด
อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๙.๓/
ว ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔๗. จ�ำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม
การด�ำเนินกิจการของตลาด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๕ กิจกรรม
ขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๓-๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการจ�ำนวน ๑-๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๔๘. การพัฒนาเพือ่ ยกระดับตลาด
ที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ได้มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๗ ด้าน
๒. ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๕ – ๖ ด้าน
๓. ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๓ – ๔ ด้าน
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ด้าน หรือ
ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/
ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีตลาดในสังกัดไม่ต้องประเมิน
๒. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี ๒ ประเภท หมายถึง
๒.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูก
สร้างส�ำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
๒.๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ไม่มีตลาด สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ต้องมีการส�ำรวจตลาดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๔. มาตรฐานตลาด ๗ ด้าน ประกอบไปด้วย
๔.๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน�้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ
๔.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและท�ำความสะอาดอยู่เสมอ
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่นบนพื้นตลาด
๔.๓ ด้านการจัดการน�้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน�้ำเสียเป็นชนิดรางเปิด และมีตะแกรง
เหล็กปิด ส�ำหรับรางระบายน�้ำรอบตลาด
๔.๔ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีหอ้ งส้วมส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุมสี บูห่ รือน�ำ้ ยาล้างมือส�ำหรับ
ท�ำความสะอาด มีผดู้ แู ลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ มีบอ่ ดักไขมัน และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
๔.๕ ด้านผู้จ�ำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๔.๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการส�ำรวจความเห็นจากผู้ค้า เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ
๔.๗ ด้านการจัดการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ มีรา้ นค้า แผงค้าทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือมาตรฐาน)
มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam , No Plastic)
คะแนนเต็ม
๔๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�ำนวน ๘ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ข้อ ๑๔๙ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๔๙. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการ
๒. ภาพถ่าย
เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนา
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานผลการด�ำเนินการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๘)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๑๐ กิจกรรมขึ้นไป ๕
และครอบคลุมทัง้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๒. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ กิจกรรม และ ๓
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๓. ด�ำเนินการ ๕ – ๗ กิจกรรม และ ๑
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสนา
๔. ด�ำเนินการต�่ำกว่า ๕ กิจกรรม ๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำฐานข้อมูลทางศาสนาในพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนา บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรมในวันพระ การจัดนิทรรศการการท�ำสื่อเผยแพร่ ลอยกระทง สงกรานต์ แห่บั้งไฟ
หรือประเพณีต่าง ๆในท้องถิ่น เป็นต้น
๒. ศิลปะ หมายถึง ศิลปะพื้นบ้านหรือศิลปะท้องถิ่น ที่แสดงออกถึงฝีมือของช่างประจ�ำถิ่นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เช่น งานฝีมือ ฝีมือทางการช่าง วิจิตรศิลป์ การร้องร�ำท�ำเพลง จิตรกรรมการวาดเขียน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
๓. วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการด�ำเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การกิน
การอยู่ การแต่งกาย การด�ำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนข้อปฏิบัติในกลุ่ม เป็นต้น
๔. ศาสนา หมายถึง แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอิสลาม
คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๔๙ – ๑๕๖ จ�ำนวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑๕๐ - ๑๕๑ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๐. การจัดท�ำฐานข้อมูล
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน :
ส่วนท้องถิ่น
๑. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ด้าน และมีการ
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่ เผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
เติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ๓
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) ท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า ๔ ด้าน และมีการ
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) เผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ๓. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ๑
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๘) ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ ด้าน และ
มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ด้านเกษตรกรรม
๑.๒ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
๑.๓ ด้านการแพทย์ไทย
๑.๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๕ ด้านศิลปกรรม
๑.๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม
๑.๗ ด้านอื่น ๆ
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด�ำเนิน
ชีวติ ของชาวบ้านในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยใช้สติปญ
ั ญาและสัง่ สมประสบการณ์
เพื่อแก้ไขปัญหา การจัดการ และการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ
๑๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๑. จ�ำนวนกิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์
๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ภาพถ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
๕. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๒. ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓. ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ กิจกรรม
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข ๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๘)
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนที่หรือเส้นทางของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดท�ำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน การยกย่องหรือประกาศ
เกียรติคณ
ุ แก่ปราชญ์ชาวบ้าน การถ่ายทอดศิลปะและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
การละเล่นพื้นบ้าน การทอผ้า การท�ำเครื่องปั้นดินเผา การจัดค่าย
กิ จ กรรมท้ อ งถิ่ น ของเรา การจั ด ตั้ ง ชมรมอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
การจัดท�ำเอกสาร แผ่นพับ ส�ำหรับการเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
๔๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�ำนวน ๘ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ในฐานะโรงเรียน
สอนประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน และมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๓๐

หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ ๑๕๒ – ๑๕๗ จ�ำนวน ๖ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๒. การจัดท�ำและด�ำเนินงานตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�ำแผนฯ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่
๓. แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก รปกครอง มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์
ส่วนท้องถิ่น
ความเสี่ ย งภั ย โดยมี ก ารจั ด ท� ำ ฐาน
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด�ำเนินการตามแผนฯ
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ภัยที่เคยเกิดและ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
ภัยที่เกิดซ�้ำในพื้นที่
๖. ภาพถ่าย
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น และ
๗. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
๘. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ บรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเภท
(ภัย) ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ภัยในพื้นที่นั้น ๆ
๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ภัยว่าสามารถใช้งานได้จริง เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเพียงพอส�ำหรับ
การจัดการภัย
๔. มี ก ารซั ก ซ้ อ มและด� ำ เนิ น การ
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีส่วนร่วม
๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
๖. อื่น ๆ (ระบุ....)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึง่ เกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ทสี่ ง่ กระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจ�ำ และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้างหรือ
สถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้ำ อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม
เรือท้องแบน ฯลฯ
๔. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝา่ ยแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดภัย และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย
๑๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๓. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย และ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ป้องกันภัยแก่ประชาชน
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๕. ภาพถ่าย
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๖. การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๗. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๔. ด�ำเนินการ ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์
ที่ส ่ งกระทบในวงกว้า ง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
แผ่ น ดิ น ไหว แผ่ น ดิ น ถล่ ม ภั ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม ภั ย จาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
๒. ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย
การอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ การอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียน
หรือประชาชนเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ เป็นต้น
๑๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๔. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
๑. แผนงาน/โครงการ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สาธารณภั ย และ
๒. ภาพถ่าย
ป้ อ งกั น ภั ย แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ้ อ งกั น
๓. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัคร
๔. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
ค�ำอธิบาย :
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การอบรมการใช้ อุ ป กรณ์ กู ้ ชี พ การส่ ง ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม เป็นต้น
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�ำเนินการด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
๕. สถิติเรื่องร้องเรียน
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนการป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดอบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ
การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย เช่น ระบบเตือนภัย
และการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น
เป็นเครือข่ายการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ต�ำรวจฝ่าย
ปกครอง หรือมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การพัฒนาศักยภาพของผูร้ บั ผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ การพัฒนาระบบอันเกีย่ วกับความปลอดภัย การตรวจสอบ
ประเมินความเสีย่ งความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างมีสว่ นร่วม
การจัดท�ำระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร เป็นต้น
๑๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗. ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒
๘. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย เช่น การซักซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัย การท�ำแนวกันไฟ การติดตั้งถังดับเพลิง การตรวจสายไฟ
การตัดกิ่งไม้ตามแนว/ใกล้สายไฟฟ้า เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๕. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพือ่ ป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ด�ำเนินการ ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๕๖. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการ
เกิ ด อั ค คี ภั ย นอกเหนื อ ไปจากการ
ให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ภาพถ่าย
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
ค�ำอธิบาย :
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น ตั้ ง จุ ด ตรวจในช่ ว งเทศกาล รณรงค์
การสวมหมวกนิรภัย การสร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชน การให้ความรู้
เด็กในโรงเรียน ตีเส้นจราจร ก่อสร้างราวกันตก ติดกระจกโค้ง เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๗. จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เพือ่ ป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน
นอกเหนือจากการให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�ำนวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ข้อ ๑๕๘ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๘. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อการ
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แผนงาน/โครงการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๓. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๔. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๕. ภาพถ่าย
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๖. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมปลูกฝังจิตส�ำนึกประชาธิปไตย
ในโรงเรียน กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมค่ายประชาธิปไตยส�ำหรับ
เยาวชน เป็นต้น
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คะแนนเต็ม
๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๕ ด้ารการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๕๒ - ๑๕๙ จ�ำนวน ๘ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อ ๑๕๙ จ�ำนวน ๑ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕๙. จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ที่ท�ำการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ปกครองอ�ำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ/จังหวัด มีการด�ำเนินการ ดังนี้
สถานีต�ำรวจในพื้นที่ ฯลฯ
๑. จัดท�ำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
๒. สือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุ ๒. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์เพือ่ น�ำมาจัดท�ำ
ชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ
๓. มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การ ๔. มี โ ครงการ/กิ จ กรรมบรรจุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ /
ส่งเสริมบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการฝึกอบรม เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการติดตามและประเมินผลการป้องกันและ
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งสรุปการด�ำเนินงาน
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๖. มีการบูรณาการร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๓ ในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในพื้ น ที่ ใ นกรณี เ กิ น ศั ก ยภาพขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย :
ตรวจผลการด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน :
พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบนั (ต.ค. ๖๑ – วันทีท่ มี ประเมิน ๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๕
เข้าตรวจ)
๒. ด�ำเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 53

คะแนนเต็ม
๑๐๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการพัฒนา
และสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คะแนนเต็ม
๑๕
คะแนนที่ได้
หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อ ๑๖๐ – ๑๖๒ จ�ำนวน ๓ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๐. จ�ำนวนกิจกรรมเพือ่ ให้ความรู้
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ประชาชนในการรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรม ขึ้นไป
๕
๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๑
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๐
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา สร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ ๓R จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรูแ้ ละเป็นต้นแบบให้ประชาชน อบรมการจัดท�ำถังขยะเปียก
๑๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๑. จ� ำ นวนกิ จ กรรมเพื่ อ การ
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม(นอกเหนื อ จากการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ความรู้ประชาชน)
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๓
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๒. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๑
๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘
๓. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๔. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม หรือ ๐
๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ไม่ได้ด�ำเนินการ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การปลู ก ต้ น ไม้ การปลู ก ป่ า ชายเลน
การลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
การใช้ จั ก รยานในชี วิ ต ประจ� ำ วั น การส� ำ รวจและวิ เ คราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
การอนุรักษ์แหล่งน�้ำ อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การส�ำรวจและ
ขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น
๑๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น(ถ้ามี)
๔. แบบรายงานแผนปฏิ บั ติ ก ารก� ำ จั ด ผั ก ตบชวาและผลการ
ปฏิบัติงานก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำสาธารณะและเสนอ
ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ทราบ กรณีตดั ฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือ
ถึงจังหวัดหรืออ�ำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๘๘๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

๑๖๒. การก� ำ จั ด ผั ก ตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน�ำ้ สาธารณะ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการส�ำรวจแหล่งน�้ำที่มีปัญหา
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น�้ ำ
สาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น�้ ำ สาธารณะ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการส�ำรวจฯ
๓. มีการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน�ำ้ สาธารณะตามแผนปฏิบตั ิ
การได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน
๒๕๖๒ และมี ก ารรายงานผลการ
ด� ำ เนิ น การให้ อ� ำ เภอและจั ง หวั ด
รับทราบตามแบบฟอร์มและระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๓
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ – ๒
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. ตรวจผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๒)
๒. กิจกรรมการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�ำหรับด�ำเนินการในพื้นที่
หรือให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดหาสถานทีท่ งิ้ ผักตบชวาและวัชพืชในสถานทีท่ เี่ หมาะสม การส่งเสริมการน�ำ
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�ำเนินการส�ำรวจแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช
จะต้องรายงานให้จังหวัดและอ�ำเภอทราบเป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
๒๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้ำเสีย ข้อ ๑๖๓ – ๑๖๖ จ�ำนวน ๔ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๓. เทศบาลออกเทศบั ญ ญั ติ
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พัก ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร
อาศัย ติดตัง้ บ่อดักไขมันและระบบน�ำ้ เสียเฉพาะพืน้ ที่ หรือระบบบ�ำบัด บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดัก
น�้ำเสียชุมชน
ไขมันและระบบน�้ำเสียเฉพาะพื้นที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียชุมชน
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัตคิ วบคุม ๕
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดักไขมันและ
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ระบบน�้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบ
ค�ำอธิบาย :
บ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน
๐
น�้ำเสีย หมายถึง น�้ำที่ผ่านการน�ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ๒. ไม่ได้ด�ำเนินการ
เช่ น ครั ว เรื อ น โรงงานอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม น�้ ำ เสี ย จึ ง มี
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีม่ าจากกิจกรรมทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดของมันปะปน
อยูใ่ นของเหลว ซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหน้าทีต่ อ้ งรวบรวมแบบบันทึก
หรือรายงานผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. บันทึก/รายงานผลการส�ำรวจสภาพปัญหา น�้ำเสียในพื้นที่
จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา
๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน�้ำเสียตามมาตรา ๘๐ น�้ำเสียในพื้นที่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. มีการด�ำเนิน ดังนี้
๒๕๓๕
๑. มีการส�ำรวจข้อมูล
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้ำเสีย
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๓. บันทึก/รายงานผลการส�ำรวจ
ในวันตรวจประเมินฯ)
สภาพปัญหาน�้ำเสียในพื้นที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๔
๕
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๓
๓
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๒
๑
๔. ด�ำเนินการข้อ ๑ หรือไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
น�้ ำ เสี ย หมายถึ ง น�้ ำ ที่ ผ ่ า นการน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกิ จ กรรม
ต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น�้ำเสีย
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของมัน
ปะปนอยูใ่ นของเหลว ซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหน้าที่ ต้องรวบรวมแบบ
บันทึกหรือรายงานผลการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น การรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก /วิ นั ย ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมการใช้น�้ำหมัก
ชี ว ภาพ/สารสกั ด ชี ว ภาพ/จุ ลิ น ทรี ย ์ ( Enzyme Ionic Plasma)/
ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย การจัดตั้งศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบ�ำบัด น�้ำเสีย
ด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๑๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/
ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การใช้ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ในการ
บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย การสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน�้ ำ
การรณรงค์ให้สถานประกอบการในชุมชนเมือง มีการเชื่อมท่อระบาย
น�้ำเสียเข้าสู่ระบบรวม เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๖๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน�้ ำ ในหมู ่ บ ้ า น/
ชุมชน การใช้นำ�้ อย่างประหยัด และ
การจัดการน�ำ้ เสียในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๖. จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อด�ำเนิน
การฟืน้ ฟูและบ�ำบัดน�ำ้ เสียครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง โดยการ มีส่วนร่วม
ของประชาชน นอกเหนื อ ไปจาก
การให้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
๓๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ข้อ ๑๖๗ – ๑๗๓ จ�ำนวน ๗ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนิน
๑. รายงานการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ประจ� ำ ปี ชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของ ๑. การจั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนการขั บ เคลื่ อ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ประจ� ำ ปี
๓. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๖๒
ท้องถิ่น และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๒. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน ชุ ม ชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ� ำ ปี
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การ ๓. การจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น กั บ องค์ ก ร
ขยะมูลฝอยชุมชน
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน ดั ง ต่ อ ไปนี้
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน
พ.ศ. ....
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท มูลฝอยชุมชน
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท การจัดการมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติ
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ของบ้ า นเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๔ กิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ที่
ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค�ำอธิบาย :
ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการลด และ
คั ด แยกขยะ การอบรมการบริ ห ารจั ด การขยะ
ตามหลัก ๓ Rs การอบรมการจัดการขยะเปียกการ
อบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาดูงาน
การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นต้น
๑๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารแสดงหลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย
๒. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๖๘. จ� ำ นวนโครงการ/กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การลดและการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยจากต้ น ทาง
ตามหลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
ที่ดำ� เนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๖๙. มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) หรือเครือข่ายอาสาสมัครอืน่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย/อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)
๒. มีการด�ำเนินการกิจกรรม
๓. มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานให้ ผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๓
๒. ด�ำเนินการข้อ ๑ - ๒
๓. ด�ำเนินการข้อ ๑
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.๒ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบสารสนเทศการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ที่
ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๔๒๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๐. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และ
รายงานทุ ก เดื อ น ครบถ้ ว น ต่ อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ น
(๑๒ เดือน)
๒. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และ
รายงานทุกเดือน ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า ๖ เดือน
๓. มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ งแต่
รายงานไม่ต่อเนื่อง ครบถ้วน (ต่อเนื่อง น้อยกว่า
๖ เดือน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมูบ่ า้ น/ชุมชน
๒. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. วิ ท ยุ สื่ อ สารกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย
หรื อ มี ส ่ ว นประกอบเป็ น สารที่ มี อั น ตราย เช่ น
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ถ่ า นไฟฉายหรื อ แบตเตอรี่
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ กระป๋ อ งสเปรย์ บ รรจุ ส ารเคมี
ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ำยาล้างห้องน�้ำ เป็นต้น ซึ่งต้อง
ทิ้งแยกจากขยะประเภทอื่น ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ต้องน�ำไปก�ำจัดหรือบ�ำบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพื่อป้องกัน
ความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
๑๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการด�ำเนินงานของแหล่งเรียนรู้
๒. จ�ำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
๓. ภาพถ่าย
๔. ให้สุ่มตรวจแหล่งเรียนรู้จริงอย่างน้อย ๑ แห่ง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่
มท ๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ค วามสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
ค�ำอธิบาย :
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชน/
หมูบ่ า้ น/ท้องถิน่ ซึง่ สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงได้ เป็นกระบวน
การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ โดยตรงโดยผูเ้ รียนสามารถแสวงหา
ความรูแ้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามอัธยาศัยรวมทัง้ เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง เช่น ธนาคารขยะ โรง
ผลิตปุ๋ยหมัก โรงเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๑. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตราย
ชุมชน เมื่อค�ำนวณเปรียบเทียบกับร้อยละ จ�ำนวน
หมูบ่ า้ น/ชุมชนในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ด�ำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐
๒. ด�ำเนินการร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๓. ด�ำเนินการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๔. ด�ำเนินการต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐

๕
๓
๑
๐

๑๗๒. จ� ำ นวนแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การขยะ
มูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่
๓ แหล่งเรียนรู้ขึ้นไป
๒. มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
๒ แหล่งเรียนรู้
๓. มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
๑ แหล่งเรียนรู้
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๓. จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรม เพือ่ ด�ำเนินการ
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle) นอกเหนือ
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
ไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร เกณฑ์การให้คะแนน :
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ค วามสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
ค�ำอธิบาย :
รูปแบบกิจกรรม เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ผ้าป่าขยะ ขยะแลกไข่/สิ่งของ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล การท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวิภาพ ก๊าซชีวภาพ
อาหารสัตว์เลี้ยง การลดใช้พลาสติกและโฟม เป็นต้น
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คะแนนเต็ม
๒๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ข้อ ๑๗๔ – ๑๗๗ จ�ำนวน ๔ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๔. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่ม
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
พื้นที่สีเขียว
๔. รายงานประจ�ำปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลัก ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ค�ำอธิบาย :
๑. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือก�ำหนดขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุม
ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้
ใช้บริการได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บ�ำบัด
น�้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพื่อควบคุมน�้ำท่วม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตามแนวถนน
เกาะกลางถนน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรกั ษ์ตน้ ไม้ใหญ่ทมี่ อี ยูเ่ ดิม การปลูกต้นไม้เพิม่ เติมในพืน้ ที่ การส�ำรวจจัดท�ำข้อมูลพืน้ ทีส่ เี ขียว การให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดท�ำแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการ
ด�ำเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล
๑๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๕. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
การจัดการคุณภาพอากาศ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�ำปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ด�ำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๕
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ด�ำเนินการ ๒ กิจกรรม
๓
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑ กิจกรรม
๑
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลัก ๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. การจัดการคุณภาพอากาศ หมายถึง การด�ำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมและแก้ไข
การเกิดมลพิษทางอากาศ
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปญ
ั หา
มลพิษอากาศและแหล่งก�ำเนิดมลพิษหลักในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักด้านมลพิษทาง
อากาศ การรณรงค์ใช้จกั รยานเพือ่ ลดการใช้รถยนต์ การจัดท�ำช่องทาง/
เส้นทางจักรยาน การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการ
ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการ
เผาในที่โล่ง การมีกลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหา
เหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นต้น
๑๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๖. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๘. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
๙. จ�ำนวนครัง้ หรือร้อยละในการใช้บริการจ้างเหมาทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
๑๐. จ�ำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่
๑๑. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๑๗๖. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ
การบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๓. ด�ำเนินการ ๑- ๒ กิจกรรม
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
๑.๑ จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒ จ�ำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้านการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ จ�ำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองด้านการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔ แหล่งจัดจ�ำหน่าย สินค้า และ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นการปรับพฤติกรรมของการผลิตและการให้บริการของสถาน
ประกอบการในพื้นที่ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ และการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและสถานที่ตา่ ง ๆ
อาทิ หน่วยราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงการผลิตและการให้การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจ
ในกระบวนการผลิตและการให้บริการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับพฤติกรรมของทุกผู้บริโภคเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดี การใช้สินค้าที่สะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม
๓. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดท�ำข้อมูล
รายชื่อหน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมให้
หน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว,
ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์, โรงแรมใบไม้เขียว, มาตรฐาน ISO, โรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green
Hotel), ส�ำนักงานสีเขียว (Green Office), สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้าตัว G) วัดและมัสยิดสีเขียว) หรือ
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ การรณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก ลดการใช้โฟม เป็นต้น การจัดท�ำเครือข่าย หรือ จัดท�ำ MOU กับหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
๑๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๗. จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ร
๑. แผนงาน/โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพือ่
๒. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
ประสิทธิภาพ
๔. รายงานประจ�ำปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๖. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จ�ำนวนผู้ใช้ประโยชน์
๑. ด�ำเนินการ ๕ กิจกรรม ขึ้นไป
๕
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลัก ๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ กิจกรรม
๓
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๑
๘. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น�้ำมันเชื้อเพลิง ๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
(ย้อนหลัง) ในพืน้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส�ำนักงาน/ทีท่ ำ� การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. จ�ำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงาน
หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
๑๐. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง)
ในส�ำนักงาน/ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงาน
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
๑. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ก�ำกับการใช้พลังงาน
เพือ่ ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุม้ ค่า เกิดประโยชน์สงู สุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทัง้ การใช้พลังงานทดแทนและการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�ำแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ท�ำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น
คะแนนเต็ม
๑๐
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐ – ๑๗๙ จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
หน่วยย่อยที่ ๕ ก๊าซเรือนกระจก ข้อ ๑๗๘ -๑๗๙ จ�ำนวน ๒ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๗๘. แผนการด�ำเนินงาน/
๑. แผนการด� ำ เนิ น งาน/นโยบาย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ นโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก
จัดการก๊าซเรือนกระจก
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ค�ำอธิบาย :
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับ เทศบาลนคร และ ๑. มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน ๕
เทศบาลเมือง เท่านั้น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
๒. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อน กระจกและเผยแพร่ประชาชนทราบ
และรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ�ำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิ ๒. ผู ้ บ ริ ห ารมี น โยบายและมี ก าร ๓
ในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากมีมากจนเกินไปจะก่อให้เกิด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะโลกร้อน น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
๓. แผนการด�ำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง จัดการก๊าซเรือนกระจก
แผนที่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งจั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ ๓. ผู้บริหารมีนโยบาย หรือมีการ ๑
เรือนกระจก รวมถึงการท�ำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
และการสนับสนุนส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ำกับการด�ำเนินงานของหน่วย จั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก อย่ า งใด
ซึง่ เป็นหน่วยย่อยทีอ่ ยูล่ า่ งสุดของการปฏิบตั งิ านทีม่ พี นื้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบ อย่างหนึ่ง
และมีภารกิจเฉพาะในพื้นที่นั้น
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ
๐
๔. นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แนวทาง
หรือกรอบที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
๕. วัดผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้าตรวจ)
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามคู ่ มื อ การจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ก๊ า ซเรื อ นกระจก
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก (องค์การมหาชน)
๒. ช่ อ งทางการเผยแพร่ ผ ลการด� ำ เนิ น การทางเว็ บ ไซต์ ห ลั ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค�ำอธิบาย :
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน หมายถึง กระบวนการ
ถ่ า ยทอดผลการด� ำ เนิ น งานผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า ง ๆ เช่ น
รายงานเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แผ่ น พั บ โปสเตอร์ เว็ บ ไซต์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น
๓. วัดผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
(ต.ค. ๖๑ – วันที่เข้าตรวจ)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนตั้ ง แต่
๒ ช่องทางขึ้นไป
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเผยแพร่แก่ประชาชน ๑ ช่องทาง
๓. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แต่ไม่ได้เผยแพร่
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายประเสริฐ รวยป้อม
๒. นายบุญฤทธิ์ เกตุจ�ำนง
๓. นางสาวนาฎอนงค์ แสงทอง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทร. ๐๘ ๑๗๕๓ ๑๐๖๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๓๔๕๙ ๒๓๔๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๗๖๙ ๒๐๙๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน 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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสร้อยนภา หาญเมตตา
๒. นางสาวผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๙๘ ๘๔๔๔

หน่วยที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๑๐๗-๑๐๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕
๓. นายไพศาล พันธุระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๙
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นางสุวิชาดา สุขขี
๓. นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาทางการศึกษาท้องถิ่น โทร. ๐๙ ๗๒๔๐ ๙๑๘๔
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๙๖๔๖ ๒๙๘๒
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๒-๓๐๓
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ข้อ ๑๑๐
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นางสาวเอมอร เสือจร
๓. นางสาววันทนีย์ นาส้มกบ
ข้อ ๑๑๑-๑๑๒, ๑๑๖-๑๑๗
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร
๓. นายชัยธวัช มหาท�ำนุโชค

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๓๗
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๓๔๓๒ ๑๓๑๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๓-๒๑๑
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐๙ ๑๐๐๙ ๑๓๒๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๔๙๕ ๕๔๕๗
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๑-๔๐๔

หน่วยที่ ๑ ข้อ ๑๑๓-๑๑๕, ๑๓๗-๑๓๘ หน่วยที่ ๔ ข้อ ๑๔๙, ๑๕๐-๑๕๑
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นายไสว สีหะวงษ์
๓. นางประพาพร แก่นจันทร์
ข้อ ๑๑๘-๑๒๐
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง
ข้อ ๑๒๑
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
๒. นายพรชัย สุขขี
๓. นายกานต์กวี นครขวาง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๗๑ ๙๐๘๐
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๐๓๑๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๔-๒๐๗
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๙๗
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๗๓
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๐๖๖๖ ๗๕๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓
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หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๗-๑๒๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญขัย
๒. นางสาวอารยา วงศ์ป้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘ ๐๔๓๔ ๖๘๘๘
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๐๓๙๗ ๔๔๔๕
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๕๙๐ ๔๐๐๐

หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๙-๑๓๐, ๑๓๑-๑๓๓, ๑๓๔-๑๓๖, ๑๓๙-๑๔๑
หน่วยที่ ๓ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๒-๑๔๓, ๑๔๔-๑๔๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายส�ำเนียง สิมมาวัน
๒. นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์
๓. นายภิเษก มีทอง
๔. นายปวิตร เลิศอ�ำไพนนท์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒,๔๑๓๓

หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ ๑๒๒-๑๒๖
หน่วยที่ ๓ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ข้อ ๑๔๖-๑๔๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง
๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์
๔. นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา

ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๑๐๖๘ ๙๑๗๙
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๒๕

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖, ๑๖๗-๑๗๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ข้อ ๑๖๐-๑๖๒, ๑๖๓-๑๖๖
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
๒. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน

ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๔๐๓ ๕๖๘๓
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔
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ข้อ ๑๖๗-๑๗๓
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
๒. ว่าที่ร้อยตรีก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๙๕๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๓๔๙๗
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๔

หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๗๘-๑๗๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเจษฎา สกุลคู
๒. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โทร. ๐๙ ๑๕๗๘ ๔๐๗๔
นักวิชาการช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๕๔๘๖ ๖๖๐๙
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๓๖,๓๗
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